
1 
 


 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



(Village Profile 2021) 
Digital Profile: www.sanibheri.digitalprofile.com.np 

sf] k'l:tsf k|lt 

;fgLe]/L ufpFkflnsf 

ufpF sfo{kflnsfsf] sfof{no 

l;DnL, s0ff{nL k|b]z, ?s'd -klZrd_  

@)&* 

http://www.sanibheri.digitalprofile.com.np/


2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b:tfj]hM ;fgLe]/L ufpFkflnsfsf] ufpF j:t'l:ylt ljj/0f @)&* 

k|sfzsM 

;fgLe]/L ufpF sfo{kflnsfsf] sfof{no, l;DnL, ?s'd -klZrd_ 

http://sanibherimun.gov.np 

;jf{lwsf/M k|sfzsdf 

k/fdz{bftfM 

Centre for Sustainable Development Studies Pvt. Ltd., 

Lalitpur 

 

© kmf]6f] k|sfz /fO{ 

 
 

http://sanibherimun.gov.np/


1 
 

शभुकामना मनतव्य 

 ऐततहातिक दशबरे्ष जनयदु्ध र जनआन्दोलनको जगमा स्थापित िंघीय लोकतान्त्न्िक गणतन्ि नेिालका 
जनताका प्रतततनतिहरूले बनाएको नेिालको िंतबिान २०७२ को भावना अनरुुि देशमा तीन तहको िरकारको व्यवस्था 
स्थािना भई देश िखुी नेिाली, िम्बदृ्ध नेिाल बनाउन ेअतभयानमा अगाडी बढेको छ । देशमा िम्बपृद्धका लक्ष्य प्रातिको 
लातग स्थानीय िरकार िंचालन गनन आवश्यक िने ऐन २०७४ तनमानण गरी स्थानीय पवकाि तनमानणका अतिकांश 
न्त्जम्मेवारीहरू  स्थातनय िरकारहरुलाई ददइएको छ । 

यिै िन्दभनमा स्थानीय िरकार िंचालन ऐन, २०७४ ले गाउँिातलकाले स्थानीयस्तरको पवकािका लातग 
आफ्नो अतिकार क्षेितभिका पवर्षयमा आवतिक, वापर्षनक, रणनीततक क्षेिगत मध्यकातलन तथा दीघनकातलन पवकाि योजना 
बनाई लागू गनुन िने र  प्रभावकारी कायनन्वयणको लातग स्थानीय िरकार िञ्चानल ऐन, २०७४ को दफा ११ को 
उिदफा २ च,  ड, थ र  त्यिरी नै दफा १२ को ख मा गाउँिातलका को अतिकार क्षेिमा तथ्याङ्क िंकलन र 
अद्यावतिक गने व्यवस्था गरेको छ । त्यिैगरी गाउँिातलका वस्तनु्त्स्थतत पववरण तयारी कायनपवति २०७५ ले िूचना 
प्रपवतिमा आिाररत वस्तनु्त्स्थतत पववरण िंकलन,  भण्डारण,  प्रिोिन र पवश्लरे्षणका आिारमा वस्तनु्त्स्थतत  पववरण 
प्रकाशन र अद्यावतिक कायनमा एकरुिता र स्तरीयता कायम गनन स्तरीय ढाँचा, औजार र प्रकृया स्िष्ट िारेकोले यही 
नीततगत र कानूनी आिारमा गाउँिातलकाको िमपष्टगत पवकािको लातग "गणुस्तरीय न्त्शक्षा , दीगो स्वस्थ्यिेवा र 
भौततकिूवानिार  - िमदृ्ध गाउँिातलका खिुी जनताको लागी कृपर्ष-िशु -ियनटन पवकाि र रोजगार " भन्ने गाउँिातलकाको 
नारा ,दरुदृपष्ट लक्ष्य र उद्देश्य हाँतिल गनन  वस्तनु्त्स्थतत  पववरणले  महत्विूणन भतुमका खेल्ने तबश्वाि तलएको छु ।   

वस्तनु्त्स्थतत  पववरणले  गाउँिातलकाको  िेवा प्रवाह, आन्तररक स्रोत िररचालन तथा योजनावद्ध पवकािमा 
टेवा िरु् याउन,ु गाउँ पवकािको पवद्यमान अवस्था,  िंभावना  र  स्रोतको  िम्बन्िमा  आवश्यक  िूचना  व्यवस्थािन 
गरी गाउँिातलकाको िमग्र न्त्स्थतत झन्त्ल्कने वस्तनु्त्स्थतत पववरण तयार गनुन, गाउँिातलकाको जनिांन्त्ययक, भ-ूजैपवक, 

भौततक, मानपवय, आतथनक, िामान्त्जक, वातावरण र िंस्थागत क्षेिको पवर्षयगत र वस्तगुत न्त्स्थतत न्त्चिण हनुे गरी 
वस्तनु्त्स्थतत पवश्लरे्षण पववरण तयार गनुन, िंस्थागत तथ्याङ्क एकीकृत र पवश्लरे्षण गरी पवर्षयगत रुिमा गाउँको एकीकृत 
वस्तनु्त्स्थतत पववरण (Digital Profile) तयार गरी  हाडन किी र अनलाईनबाट गाउँिातलकाको िम्िूणन तथ्यांक हेनन िपकने 
र घट्ना दतान प्रणाली माफन त तथ्यांकहरु ििै नवीकृत गनन िपकने प्रणालीको स्थािना गनन िानीभेरी गाउँिातलका 
लातगिरेको हनुाले म रूकुम (िन्त्िम)  न्त्जल्लाको तनवानन्त्चत जनप्रतततनिी र नेिाल िरकारको अथनमन्िीको हैतियतले 
खिुी ब्यक्त गदै िन्यवाद ददन चहान्छु ।  

 अन्त्यमा, बस्तनु्त्स्थतत तबवरण (Digital Profile) ले  िानीभेरी गाउँिातलकाको जनिांन्त्ययक, भ-ूजैपवक, भौततक, मानपवय, 

आतथनक, िामान्त्जक, वातावरण र िंस्थागत क्षेिको पवर्षयगत र वस्तगुत न्त्स्थततको िमग्र बहआुयम िक्षलाई अध्यणगरी 
तबगतका कमजोरी बाट िाठ तिक्ने , बतनमान िंभावना रहेको िरातलमा टेकेर आवतिक योजना र मध्यकातलन खचन 
िंरचरना िपहतको गाउँिातलकाको नारा र भापव दूरदृष्टी लक्षलाई िमय तभिै हाँतिल गने प्रयाि गरोि ्भन्ने मेरो 
शभुकामना रहेको छ । यो बस्तनु्त्स्थतत तबवरण तनमानणमा िंलग्न हनुहुनुे गािा तनवानन्त्चत जनप्रतततनतिरहरु  ,राजतनततक 
दलका प्रतततनतिहरु, राष्ट्रिेवक कमनचारीहरु िपहत िबै पवज्ञ तथा िहजकतानहरूलाई िन्यवाद तथा शभुकाना ब्यक्त 

गदनछु।    

  
 

............................. 
 

जनादनन शमान  

मन्िी, 
अथन मन्िालय निेाल िरकार 
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प्रकाशकीय मनतव्य 
ऐतिह ाँतिक दशबर्षे जनयुद्ध र जनआन्दोलनको बलम  स्थ तिि 

िंघीय लोकि तन्िक गणिन्ि नेि लको जनि क  प्रतितनतिहरूले तनम ाण 

गरेको नेि लको िंतबि नको भ वन  अनुरुि दशेम  िङ्घीय लोकि तन्िक 

गणिन्ि नेि लको मूल िंरचन  िंघ, प्रदशे र स्थ नीय िह हुने र िीनै िहले 

िंतवि न र क नून बमोतजम र ज्यशतिको प्रयोग गने, िंघ,  प्रदशे र स्थ नीय 

िहले आफ्नो अतिक र के्षि तभिको तवर्षयम  क नून बन उने, नीति िथ  योजन  िय र 

गन,े ब र्र्षाक बजेट बन उने, िोको क य ान्वयन र नतिज  म िन गने व्यवस्थ  गरेको छ । स्थ नीय िरक र 

िंच लन ऐन, २०७४ ले ग उाँि तलक ले स्थ नीयस्िरको तवक िक  ल तग आफ्नो अतिक र के्षितभिक  

तवर्षयम  आवतिक, व र्र्षाक, रणनीतिक के्षिगि मध्यक तलन िथ  दीघाक तलन तवक ि योजन  बन ई ल गू 

गनुा िने र यिल ई प्रभ वक री क यान्वयणको ल तग िहयोग हुनेगरी ग उाँि तलक ले िथ्य ङ्क िंकलन र 

अद्य वतिक गने क नूनी व्यवस्थ  रतह आयको छ । 

स्थ नीय िरक र िञ्च नल ऐन, २०७४ को दफ  ११ को उिदफ  २ च, ड र थ म  ग उाँि तलक  को 

अतिक र के्षिम  िथ्य ंक िंकलन र अद्य वतिक गने व्यवस्थ  अन्िरगि-  जनि ंतययक,  प्र कृतिक,  आर्थाक,  

ि म तजक,  ि ाँस्कृतिक,  भौतिक  िूव ाि र,  रोजग रीको  अवस्थ ,  कूल ग्र हस्थ उत्ि दन,  प्रतिव्यति आय, 

म नव तवक ि िूचक ंक, र जश्व िथ  आयव्यय िमेिको िथ्य ङ्क िंकलन र प्रशोिन गरी र तिय िथ  

स्थ नीय  िूचन   प्रण लीम  आवद्धि  र ि श्र्वतचि िथ  श्रोि नक्ि को  अद्य वतिक अतभलेखनल ई 

ग उाँि तलक को क म किाव्य र अतिक र भतन उल्लेख गररएको छ । त्यिरी नै दफ  १२ को ख म  वड  

क य ालयहरुको क म किाव्य र अतिक र अन्िगाि वड  क य ालयले तनजी घर िथ  िररव रको लगि र ख्नु िने 

उल्लेख छ । स्थ नीय िहको योजन  िथ  बजेट िजुाम  ददग्दशान २०७५, (िररम र्जाि) म  ग उाँि तलक ले 

व र्र्षाक योजन  र बजेट िजुाम  गनुा िूवा स्थ नीय िहको भौगोतलक, ि म तजक, आर्थाक िथ  िूव ाि र 

लग यिक  के्षिको यथ था तस्थति दतेखने गरी  वस्िुतस्थति तववरण िय र र अद्य वतिक गरी आफ्नो वेवि इट 

म फा ि ि वाजतनक गनुा भतन प्रष्ट्य एको  छ । ग उाँि तलक  वस्िुतस्थति तववरण िय री क यातवति २०७५ ले 

िूचन  प्रतवतिम  आि ररि वस्िुतस्थति तववरण िंकलन,  भण्ड रण,  प्रिोिन र तवश्लेर्षणक  आि रम  

वस्िुतस्थति  तववरण प्रक शन र अद्य वतिक क याम  एकरुिि  र स्िरीयि  क यम गना स्िरीय ढ ाँच , औज र 

र प्रकृय  िम्बन्िम  प्रष्ट ि रेको हन ले यही नीतिगि र क नूनी आि रम  ग उाँि तलक  िरक रको िमतष्टगि 

तवक िको ल तग  "ररय तशक्ष गुणस्ि दीगो स्व स्थ्यिवे  र भौतिकिवू ाि र  - िमदृ्ध ग उाँि तलक  खिुी 

सानीभेरी गाउँपालिका 

गाउँ कार्यपालिकाको कार्ायिर् 
लसम्ली  ,रुकुम (मपश् ि)  

कर्ायिी प्रदेश  ,नेपाि  

िम्िकन :९८५७८२४२५३ 

Email: info@sanibherimun.gov.np 
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जनि को ल गी कृतर्ष-िशु -ियाटन तवक ि र रोजग र " भन्ने ऐतिह ाँतिक न र  ,दरुदतृष्ट, लक्ष्य, उद्देश्य, रणनीति 

िथ  क यानीति र प्रमुख क याक्रम क यान्वयणम  वस्िुतस्थति  तववरणले  महत्विूणा भुतमक  खेल्ने छ ।   

वस्िुतस्थति  तववरणले  ग उाँि तलक को  िेव  प्रव ह, आन्िररक स्रोि िररच लन िथ  योजन वद्ध 

तवक िम  टेव  िुर् य उनु, ग उाँ  तवक िको तवद्यम न अवस्थ ,  िंभ वन   र  स्रोिको  िम्बन्िम   आवश्यक  

िूचन   व्यवस्थ िन गरी ग उाँि तलक को िमग्र तस्थति झतल्कने वस्िुतस्थति तववरण िय र गनुा, 

ग उाँि तलक को जनि ंतययक, भू-जैतवक, भौतिक, म नतवय, आर्थाक, ि म तजक, व ि वरण र िंस्थ गि 

के्षिको तवर्षयगि र वस्िुगि तस्थति तचिण हुने गरी वस्िुतस्थति तवश्लेर्षण तववरण िय र गनुा, ग उाँि तलक  

क यालय र म िहिक   तवर्षयगि क य ालय/श ख  र िरक री िथ  गैरिररी ि म तजक िंघ/िंस्थ हरुको 

िंस्थ गि िथ्य ङ्क एकीकृि र तवश्लेर्षण गरी तवर्षयगि रुिम  ग उाँको एकीकृि वस्िुतस्थति तववरण िय र 

गनुा, ग उाँि तलक को िेव  प्रव ह, स्थ नीय र जस्वको आि र र दर तनि ारण र तवक ि तनम ाण क याक  ल तग 

आवश्यक वस्िुगि िथ  तवर्षयगि िूचन  उिलब्ि गर उनु, ग उाँि तलक को व र्र्षाक, एकीकृि, 

आवतिक/रणनीतिक िथ  गुरुयोजन  र तवर्षयगि योजन  िजुाम  र अनुगमन िथ  मूल्य ङ्कनको ल तग 

तवर्षयगि र खण्डीकृि िूचन  तववरण उिलब्ि गर उनु ग उाँि तलक  वस्िुतस्थति तववरणले महत्विूणा भुतमक  

खेल्ने छ । 

दशेम  ल मो र जतनतिक अतस्थरि  ितछ िंघीय लोकि तन्िक गणिन्ि त्मक नय ाँ र जतनतिक 

प्रण ली र श िन व्यवस्थ म  िमग्र दशेले अभ्य ि गरररहकेो िन्दभाम  यि ि नीभेरी ग उाँि तलक को िमग्र 

तबक िल ई व्यवतस्थि गना ितन एक चुनौतिकै तवर्षय बनेको छ । िथ्य ंकम  आि ररि योजन  र योजन बद्ध 

तबक िको प्रण ली स्थ िन  गना िके म ि यस्ि  चुनौतिल ई ि र गना िदकने िथ्य महशुि गरी यि 

ग उाँि तलक को ग उाँ  वस्िुतस्थति तबवरण (Digital Profile) िय र गरी  ह डा किी र अनल ईनब ट 

ग उाँि तलक को िम्िूणा िथ्य ंक हनेा िदकने र घट्न  दि ा प्रण ली म फा ि िथ्य ंकहरु ििै नवीकृि गना िदकने 

प्रण लीको स्थ िन  हुनु ग उाँि तलक को ल तग  गौरवको तवर्षय बनेको छ । 

अन्त्यम ,  ग उाँि तलक को  वस्िुतस्थति तववरण (Digital Profile) िय रीको क याम  िहयोग र 

िर मशा  प्रद न  गनुाहुने ग उाँ  क याि तलक  िदस्य ज्यूहरु,  ग उाँि तलक  क य ालय िथ  तवर्षयगि श ख क  

प्रमुख कमाच री ज्यूहरु,  स्थ नीय र जनीतिक दलक  प्रतितनति ज्यूहरू, न गररक िम ज तशक्षक बुतद्धजीतवक  

प्रतितनति ज्यूहरु  ,िुरक्ष  िथ  िंच र कर्माक  प्रतितनति ज्यूहरु , िर मशाद ि  िेन्टर फर िस्टेनेबल डभेलिमेन्ट 

स्टतडज प्र  .तल. , लतलििुरको  रटम  िथ  प्रमुख  तवर्षयतवज्ञ प्रक श र ई ज्यू,  लतक्षि वगा िथ  िरोक रव ल को 

प्रतितनतित्व िुतनतिि गरी ि नीभेरी ग उाँि तलक को तडतजटल प्रोफ इल तनम ाण गररएकोले िबै प्रतितनति 

ज्यूहरुप्रति िन्यव द िथ  आभ र प्रकट गदाछु । 

.......... ......................  

 

नर बह दरु िुन 

अध्यक्ष 

ि नीभरेी ग उाँि तलक  रुकुम )ितिम(  
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परिच्छेद १:  परिचय 

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ ले स्थानीय तहको योजना तजजउमा प्रकृयालाई तथ्यपरक 
गराउन हरेक वर्उ वार्र्उक बजेट तथा योजना तजजउमा गनउपूवउ गाउँपाललकाको भौगोललक, सामाजजक, 

आर्थउक, पूवार्ाउर लगायत क्षेत्रको जस्थतत झल्काउने तथ्याङ्क सहहतको वस्तजजस्थतत र्ववरण 

(Profile) तयार वा अद्यावर्र्क गनजउपने व्यवस्था गरेको छ । वस्तजजस्थतत र्ववरण गाउँपाललकाको 
समग्र पक्षको यथाथउ अवस्थाको जानकारी गराउने गरी तयार गररएको सूचनाको एकीकृत 
दस्तावेज हो । सानीभेरी गाउँपाललकाको वास्तर्वकता झल्काउने वस्तजजस्थतत र्ववरणको तयारी 
गनउ संघीय मालमला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट जारी गररएको गाउँ/नगर वस्तजजस्थतत 
र्ववरण तयारी कायउर्वर्र्, २०७५ मा व्यवस्था भएको ढाँचा र र्वर्र्को अनजसरण गररएको छ । 
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा १२ को ख मा वडा कायाउलयहरुको काम कतउव्य 
र अर्र्कार अन्तगउत वडा कायाउलयले तनजी घर तथा पररवारको लगत राख्नज पने उल्लेख छ । 
यस आवाश्यकतालाई मध्यनजर गरी सानीभेरी गाउँपाललकाको Web-based Digital Profile 

तयार गररएको छ, जस्लाई गाउँपाललकाको वेवसाइट https://www.sanibherimun.gov.np  

मा गई तडतजटल प्रोफ इल मा हेनउ सककन्छ वा  http://sanibheri.digitalprofile.com.np/ मा 
गइ हेनउ सककने गरी तयार भएको छ ।   यस पररच्छेदमा Digital Profile तयारीको पषृ्ठभूलम, 

उद्देश्य, नीततगत तथा कानूनी आर्ार, तयारी र्वर्र् तथा प्रकिया र सीमालाई समाबेश गररएको 
छ । 

१.१ पषृ्ठभमूि 

नेपालमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको सरकारको व्यवस्था संर्वर्ानले गरेको छ 
। जस मध्ये जनताको सबैभन्दा नजजकको सरकारको रुपमा गाउँपालललाई स्थार्पत गररएकोेे 
छ । जनताका हरेक आवश्यकता नजजकबाट प्राप्त हजने गरी स्वायत्तताको उच्चतम अभ्यास तथा 
र्वकेन्रीकरणको माध्यमद्वारा स्थानीय शासन सकिय सहभार्गता, उच्च जवाफदेहहता, पारदलशउता 
र उत्तरदातयत्व कायम गरी सेवा प्रवाहमा प्रभावकारीताको अपेक्षा गररएको छ । र्वकास प्रकियालाई 
रजततर तजल्याई जनअपेक्षाको सम्बोर्न गने ऐततहालसक जजम्मेवारी स्थानीय सरकारको काँर्मा 
आएको छ । तीन तहका सरकार बीच अन्तरसम्बन्र् स्थापनाका लार्ग सहकारीता, समन्वय र 
सहअजस्थत्वको लसद्र्ान्तका आर्ारमा संचालन हजन ेस्थानीय शासन प्रकियामा जनसहभार्गता 
र साझदेारीको ममउलाई समेत उच्च महत्व हदइएको छ । जन आकांक्षाको सम्बोर्न गनउ र्वकास 
प्रकृयालाई चजस्त र सेवा प्रवाहलाई तछटो, छररतो र प्रभावकारी बनाउन नीततगत तथा व्यवहाररक 
अभ्यासहरु अगाडी बहढ रहेका छन ्।  

हालको पररवततउत पररवेशमा स्थानीय सरकारले संर्वर्ानतः र्वभक्त अर्र्कारको अर्र्नमा रही 
र्वकास प्रकियामा हदगोपना सहहत सजशासन र संमदृ्र्र्का लार्ग अथउपूणउ पहल गनउ जरुरी छ । 
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जनताको सहभार्गता र अपनत्व रहने गरर तनवाउर्चत पदार्र्कारीको कज शल नेततृ्वमा शासन 
संचालन र हदगो र्वकास प्रकृयालाई संस्थागत गनजउ आवश्यक छ । जनतामा स्वायत्तताको महसजस 
हजने गरी स्थानीय सरकारका गततर्वर्ीहरुबाट न्याय, समानता र समावेशीताको ममउलाई जीवन्त 
तजल्याउन ेअपेक्षा गररएको छ । मानर्वय, आर्थउक तथा भौततक श्रोतको लसलमतताको चजनौततका 
बाबजजद उलउदो जनआकांक्षा र जनर्वश्वासको सही व्यवस्थापनमा अपेक्षक्षत नततजा हालसल गनउ 
स्थानीय तहको वास्तर्वकता झजल्कने तथ्यांक महत्वपूणउ आर्ारका रुपमा रहन्छ ।  

सेवा प्रवाहमा चजस्तता र र्वकास प्रकियालाई यथोर्चत गतत प्रदान गनउ खजडडकृत र क्षेत्रगत 
सूचना सहहतको वस्तजजस्थतत र्ववरण हरेक स्थानीय तहले तयार गनउ आवश्यकता छ । 
ऐततहालसक रुपमा हेदाउ सातौं आवर्र्क योजनाले हरेक जजल्लाले र्वकासका संभावना र स्रोतको 
आवश्यक सूचना हालसल गनउ आर्थउक, सामाजजक र भौगोललक क्षेत्र समेहटएको वस्तजजस्थतत 
र्ववरण तयार गनजउपने कज रालाई महत्व हदएको र्थयो । दशौं आवर्र्क योजनाले तत्काललन 
(स्थानीय तनकाय) गार्वस तथा नगरपाललकाका सन्दभउमा वस्तजजस्थतत र्ववरण तयार गनजउपन े
कज रालाई स्थार्पत गरेको र्थयो । स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ र तत्सम्बन्र्ी तनयमावली 
लागज भएपतछ सोहह व्यवस्था अनजसार तत्काललन स्थानीय तनकायमा वस्तजजस्थतत र्ववरण तयारी 
तनयलमत रुपमा अगाडी बढेको र्थयो ।  

नेपालको संर्वर्ानले एकल अर्र्कारको रुपमा स्थानीय तथ्याङ्कको व्यवस्थापनको जजम्मेवारी 
स्थानीय तहलाई हदएको छ । संघीय कानूनका रुपमा रहेको स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 
२०७४ र स्थानीय तहको योजना तथा बजेट तजजउमा हदग्दशउन २०७४ ले वस्तजजस्थतत र्ववरण 
तयारीलाई महत्वका साथ प्रस्तजत गरेको छ । नेपाल सरकारले गाउँ तथा नगर क्षेत्रको समग्र 
वस्तजजस्थतत झजल्कने वस्तजजस्थतत र्ववरणको ढाँचा तयार गरी उपलब्र् गराइ यथासक्य तछटो 
तयार गनउ पत्राचार गररसकेको अवस्थामा यसरी तयार हजने वस्तजजस्थतत र्ववरणले स्थानीय तहमा 
तजजउमा हजने योजनाका लार्ग सूचनाको आर्ार तयार गनउ महत्वपूणउ हजनेछ । उपलब्र् कानूनी 
तथा नीततगत व्यवस्थाका साथसाथ ैसरोकारवालासँगको परामशउ र र्वगतका सफल अभ्यासको 
आर्ारमा तयार गररएको वस्तजजस्थतत र्ववरणले गाउँपाललकाको सेवा प्रवाह, आन्तररक स्रोत 
पररचालन तथा योजनावद्र् र्वकासमा टेवा पज¥याउने र्वश्वास गररएकोछ ।  

१.२ उद्देश्य  

गाउँ क्षेत्रको र्वकासको र्वद्यमान अवस्था, संभावना र स्रोतको सम्बन्र्मा आवश्यक सूचना 
व्यवस्थापन गनउ गाउँपाललकाको समग्र जस्थतत झजल्कने वस्तजजस्थतत र्ववरण तयार गनजउ यस 
प्रततवेदनको प्रमजख उद्देश्य हो । यसका र्वशरे् उद्देश्य देहायअनजसार रहेका छन ्।  

 गाउँपाललकाको जनसांजययक, भू–जैर्वक, भौततक, मानर्वय, आर्थउक, सामाजजक, वातावरण र 
संस्थागत क्षेत्रको र्वर्यगत र वस्तजगत जस्थतत र्चत्रण हजने गरी वस्तजजस्थतत र्वश्लेर्ण 
र्ववरण तयार गन े
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 गाउँपाललका, र्वर्यगत कायाउलय/शाखा, संघ/संस्थाको र्ववरण, अध्ययन, सवेक्षण तथा 
प्रगतत प्रततवेदनबाट प्राप्त आर्ारभूत तथा संस्थागत तथ्याङ्क एकीकृत र र्वश्लेर्ण गरी 
र्वर्यगत रुपमा गाउँको एकीकृत वस्तजजस्थतत र्ववरण तयार गने   

 गाउँपाललकाको सेवा प्रवाह, स्थानीय राजस्वको आर्ार र दर तनर्ाउरण र र्वकास तनमाउण 
कायउका लार्ग आवश्यक वस्तजगत तथा र्वर्यगत सूचना उपलब्र् गराउने  

 गाउँपाललकाको वार्र्उक, एकीकृत, आवर्र्क/रणनीततक तथा गजरुयोजना र र्वर्यगत योजना 
तजजउमा र अनजगमन तथा मूल्याङ्कनकोेे लार्ग र्वर्यगत र खडडीकृत सचूना र्ववरण 
उपलब्र् गराउने । 

१.३ काननुी तथा नीततगत आधािहरु 

गाउँ वस्तजजस्थतत र्ववरण तयारी कायउलाई चरणबद्र् र व्यवजस्थत रुपमा सञ्चालन गनउ देहाय 
अनजसारका कानूनी तथा नीततगत आर्ारहरु रहेका छन ्।  

क. निे लको ितंवि नः नेपालको संर्वर्ानको स्थानीय तहको एकल अर्र्कारलाई उल्लेख गररएको 
अनजसूची ८ को िम संयया नम्बर ६ मा  स्थानीय तथ्याङ्क तथा अलभलेख संकलन सम्बन्र्ी 
अर्र्कार तथा िमसंयया १७ मा वेरोजगारको तथ्याङ्क संकलन सम्बन्र्ी अर्र्कारलाई सूचीकृत 
सूचीकृत गररएको छ ।  

ख. स्थ नीय िरक र िञ्च नल ऐन, २०७४: यस ऐनको दफा ११ को उपदफा २ च, ड र थ मा 
गाउँपाललका वा नगरपाललकाको अर्र्कार क्षेत्र अन्तरगत तथ्यांक संकलन र अद्यावर्र्क गने 
सम्बन्र्ी व्यवस्था गरेको छ । जस अन्तरगत, जनसांजययक, प्राकृततक, आर्थउक, सामाजजक, 

साँस्कृततक, भौततक पूवाउर्ार, रोजगारीको अवस्था, कूल ग्राहस्थ उत्पादन, प्रततव्यजक्त आय, मानव 
र्वकास सूचकांक, राजश्व तथा आयव्यय समेतको तथ्याङ्क संकलन र प्रशोर्न गरी राजष्िय 
तथा स्थानीय सूचना प्रणालीमा आवद्र्ता र पाश्र्वर्चत्र तथा श्रोत नक्साको अद्यावर्र्क 
अलभलेखनलाई गाउँपाललका वा नगरपाललकाको काम कतउव्य र अर्र्कार भतन उल्लेख गररएको 
छ । त्यसरी न ैदफा १२ को ख मा वडा कायाउलयहरुको काम कतउव्य र अर्र्कार अन्तगउत वडा 
कायाउलयले तनजी घर तथा पररवारको लगत राख्नज पने उल्लेख छ । 

ग. स्थ नीय िहको योजन  िथ  बजेट िजुाम  ददग्दशान, २०७४ (िररम र्जाि): हदग्दशउनमा 
“गाउँपाललका वा नगरपाललकाले वार्र्उक योजना र बजेट तजजउमा गनजउ पवूउ स्थानीय तहको 
भौगोललक, सामाजजक, आर्थउक तथा पूवाउर्ार लगायतका क्षेत्रको यथाथउ जस्थतत देखखने गरी 
वस्तजजस्थतत र्ववरण तयार वा अद्यावर्र्क गनजउ पनेछ । अद्यावर्र्क वस्तजजस्थतत र्ववरण आफ्नो 
वेवसाइट माफउ त सावउजतनक गनजउ पनेछ ।” भतन प्रष्ट रुपमा उल्लेख गररएको छ ।  

घ. ग उाँ /नगर वस्िुतस्थति तववरण िय री क यातवति २०७५: कायउर्वर्र्ले सूचना प्रर्वर्र्मा 
आर्ाररत वस्तजजस्थतत र्ववरण संकलन, भडडारण, प्रसोर्न र र्वश्लेर्णका आर्ारमा वस्तजजस्थतत  
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र्ववरण प्रकाशन र अद्यावर्र्क कायउमा एकरुपता र स्तरीयता कायम गनउ स्तरीय ढाँचा, औजार 
र प्रकृया सम्बन्र्मा प्रस्टाएको छ ।  

 दीगो र्वकासका लक्ष्यहरू 

 पन्रौ योजना २०७६—८१ 
 राजष्िय भूउपयोग नीतत, २०६९ 
 नेपाल पक्ष भएका सन्र्ी सम्झौताहरू 

 कणाउली प्रदेश सरकारको प्रथम पञ्चवर्ीय योजना (२०७६/७७ — २०८०/८१)  
 कणाउली प्रदेश सरकारको मध्यमकालीन खचउ संरचना (आ.व. २०७६/७७–२०७८/७९) 
 सानीभेरी गाउँपाललकाको कृर्र् गजरुयोजना २०७५ देखख २०८५ 
 सानीभेरी गाँउपाललकाको उद्यम र्वकास रणनीततक योजना (२०७५/०७६ देखख २०७९/०८०) 
 सानीभेरी गाउँपाललकाको पूबाउर्ार व्यवस्थापन ऐन, २०७७ 
 सानीभेरी गाउँपालीकाको पयउटन प्रवद्र्र्न रणनीततक योजना २०७४ – २०७९ 

१.४ तयािीका चिण 

संघीय मालमला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले उपलब्र् गराएको गाउँरनगरापललका 
वस्तजजस्थतत र्ववरण ढाँचा, र्वगतका लसकाई, सम्बजन्र् र्वर्य र्वज्ञका सजझाब र गाउँपाललकाको 
सरोकारवालासँग राय परामशउका आर्ारमा गाउँ कायउपाललकाको तनणउय र नेततृ्वमा देहाय 
बमोजजमका चरण र्वर्र् र पकृिया अवलम्बन गरी गाउँ वस्तजजस्थतत र्ववरण तयार गने सहमतत 
गररएको र्थयो ।     

१.४.१ ग उाँ  वस्िुतस्थति तववरण िय रीको ढ ाँच , िवेक्षण औज र िथ  क यातवति र प्रदक्रय  तनि ारण 

सङ्घीय मालमला तथा स्थानीय र्वकास मन्त्रालयले उपलब्र् गराएको गाउँ नगर वस्तजजस्थतत 
र्ववरण तयारी कायउर्वर्र् २०७५ बमोजजम गाउँ वस्तजजस्थतत र्ववरण तयारीको स्तरीय ढाँचा, र्वर्र्, 

औजार र प्रकृयालाई स्थानीय आवश्यकता र र्वलशष्टता अनजरुप सामान्य पररमाजउन सहहत 
कायउपाललकाको बैठकबाट स्वीकृत गरीयो । जस अन्तरगत कायउर्वर्र् बमोजजम वस्तजजस्थतत 
र्ववरणलाई मजहरत प्रततवेदनका अततररक्त गाउँपाललकाको प्रार्वर्र्क कमउचारी र वडा कायाउलयका 
कमउचारीद्र्ारा आवश्यकता अनजसार सच्याउन वा अद्यावर्र्क गनउ सककने कम्प्यजटर सफ्टवयरमा 
आर्ाररत डडजजटल स्वरुपमा समेत तयार गने तनणउय गररएको र्थयो । यस िममा गाउँपाललकाका 
पदार्ीकारी, र्वर्यगत शाखाका प्रमजख, स्थानीय संघरसंस्था, गाउँ र्वकासका सरोकारवाला र 
जातनफकार व्यजक्तसँग सजझाब समेत ललइएको र्थयो । वस्तजजस्थतत  र्ववरण तयारीका लार्ग 
गाउँपाललकाबाट स्वीकृत ढाँचा बमोजजम सवेक्षण औजारको रुपमा घरपररवार सवेक्षण फारमलाई  
अनजसूची १ (क) र सहभार्गतमूलक छलफल तथा संस्थागत सवेक्षण फारमलाई अनजसूची १ (ख) 
मा प्रस्तजत गररएको छ । वस्तजजस्थतत र्ववरण तयारीको स्वीकृत र्वर्र् र प्रकृयालाई तलका 
चरणहरुमा व्यायया गररएको छ ।  
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१.४.२ ग उाँि तलक  स्िरीय अतभमुतखकरण िथ  िहमति तनम ाण 

सानीभेरी गाउँपाललकाको आयोजना तथा परामशउदात ृसेवक सप्तरी र सेन्टर फर सक्टेनेवल 
डभेलपमेन्ट स्टडडज प्रा.लल. को सहजजकरणमा २०७६ वैशाख ६ गते गाउँ वस्तजजस्थतत र्ववरण 
तयारी सम्बन्र्ी अलभमजखखकरण गोष्ठी सम्पन्न भयो । यस कायउशाला गोजष्ठमा गाउँपाललकाका 
तनवाउर्चत पदार्र्कारीहरुलाई वस्तजजस्थतत  र्ववरण तयारीको उदेश्य, ढाँचा, र्वर्र्, प्रकृया, औजार, 
चरण र जजम्मेवारी सम्बन्र्मा छलफल गरी साझा बजझाई तयार गने कायउ भएको र्थयो । गाउँ 
कायउपाललकाका पदार्र्कारी, र्वर्यगत शाखाका प्रमजख, स्थानीय जनाकार व्यजक्त, स्थानीय संघ 
संस्थाका प्रतततनर्र् लगायतको सहभार्गता रहेको सो कायउशालामा अन्तरकियात्मक छलफल गरी 
सरोकारवाला माझ वस्तजजस्थतत र्ववरण तयारी सम्बन्र्मा साझा र्ारण तथा बजझाइ सहहत 
जजम्मेवारी र कायउताललका समेत तयार गररएको र्थयो । २०७६ असार ३ गते वडाध्यक्षहरुको 
लसफाररसमा छनौट भएका तथ्यांक संकलक (गणक) हरुलाई संकलन र्वर्र् तथा तररकाबारे 
प्रलशक्षण हदईएको र्थयो ।  

१.४.३ िथ्य कं िंकलन  

वस्तजजस्थतत र्ववरण तयारीका लार्ग आवश्यक सूचना तनम्न ३ तररकाबाट संकलन गररएको छ ।  

क) घरिररव र िवके्षणः गाउँरनगर वस्तजजस्थतत र्ववरण तयारी कायउर्वर्र्, २०७५ मा व्यवस्था 
भएका प्रश्नावलीलाई घरपररवार र्ववरण संकलनका लार्ग एन्रोइड मोवाइल लसस्टममा आर्ाररत 
ेीयअब जेन्यखत एचयाजष्भ ज्ज ् क्गचखभथ एजप्लकेसन समावेश गररयो । घरपररवार 
सवेक्षणका लार्ग छनौट भएका गणकहरुलाई मोवाइल एजप्लकेसनबाट घरपररवार तथ्यांक संकलन 
सम्बन्र्मा स्पष्ट गराउन अलभमजखखकरण तथा प्रयोगात्मक ताललम हदई गणकहरुबाट घर घरको 
सूचना संकलन गररयो ।  

ख) िसं्थ गि िवके्षणः गाउँरनगर वस्तजजस्थतत र्ववरण तयारी कायउर्वर्र्, २०७५ अनजसारको सूचना 
संकलन फाराम प्रयोग गरी गाउँपाललका लभत्र रहेका र्वद्यालय, स्वास्थ्य चौकी, वडा कायाउलय, 

र्वर्यगत कायाउलयरशाखा, संघरसंस्थामा गई त्यहाँ उपलव्र् रहेको रेकडउ अनजसारको तथ्यांक 
संकलन गररया भन कततपय सूचनाहरु कायाउलयका प्रतततनर्र् वा पदार्र्कारी लगायत स्थानीय 
जातनफकार व्यजक्तसँग छलफल गरी द्र्वतीय श्रोतको सूचना संकलन गररएको र्थयो ।  

ग) श्रोि नक्श ंकनः यस िममा भौगोललक सूचना प्रणाली ९न्क्ष्क्० मा आर्ाररत श्रोत नक्शा 
तयारीको प्रयोजनका लार्ग नययनलभ भबचतज को सहयोगबाट स्थानगत सूचना संकलन 
गररएको र्थयो । वडास्तरीय जनतनवाउचत प्रतततनर्हरुको प्रत्यक्ष संलग्नतामा सडक तथा 
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यातायात, पजल, कज लो, मठमजन्दर, सरकारी तथा तनजज कायाउलयहरु, र्वद्यालय, अस्पताल, पयउटकीय 
स्थल, नदी कटान क्षेत्र, आगलागी क्षेत्र, आदी महत्वपूणउ श्रोतहरुको नक्शांकन गररएको र्थयो ।  

तथ्याङ्क संकलन कायउलाई प्रभावकारी र र्वश्वसनीय गराउन गाउँ कायउपाललका पदार्ीकारी तथा 
कमउचारी, र्वर्यगत शाखाका कमउचारी, वडा सलमततका पदार्ीकारी तथा वडा कायाउलयका 
कमउचारीद्र्ारा प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्षरुपमा संलग्नता र सहयोगका साथ ै तनरन्तर अनजगमन तथा 
पषृ्ठपोर्ण प्रदान गररएको र्थयो । 

१.४.४ िथ्य ङ्क प्रशोिन िथ  तवश्लरे्षण र श्रोि नक्श  िय री 

प्राथलमक र द्र्र्तीय श्रोतबाट संकललत तथ्याङ्कलाई सूचनाको आवश्यकता अनजसार 
तथ्याङ्कशास्त्रीय र्वर्र्को उपयोग गरी र्वर्यगत र्वज्ञहरुद्वारा र्वश्लेर्ण गररयो । तथ्याङ्क 
र्वश्लेर्णबाट प्राप्त सूचना तथा र्ववरणलाई सम्भव भएसम्म र्वर्यगत, वडागत, लैंर्गक र 
जाततगत रुपमा खडडीकृत गरी प्रस्तजत गने प्रयास गररएको छ । जजल्लागतरुपमा र्वश्लेर्ण 
गररएका राजष्िय योजना आयोग, केन्रीय तथ्याङ्क र्वभाग लगायतका प्रततवेदनमा समार्वष्ट 
तथ्याङ्क समेतलाई र्वर्यक्षेत्र तथा सूचकहरुको महत्वलाई दृजष्टगत गरी गाउँपाललकाको हकमा 
सामान्यीकरण गनउ लमल्ने हदसम्म सामान्यीकरण गररएको छ । गाउँ क्षेत्रबाट संकललत भौगोललक 
स्थानगत तथ्याङ्कका आर्ारमा भौगोललक, भौततक, प्राकृततक तथा साँस्कृततक र्ववरण खजल्ने 
गरी भौगोललक सूचना प्रणालीमा आर्ाररत श्रोत नक्सा समेत तयार गररएको छ ।  

१.४.५ वस्ितुस्थति तववरणको मस्यौद  िय री 

गाउँ नगर वस्तजजस्थतत र्ववरण तयारी कायउर्वर्र् २०७५ का आर्ारमा स्थानीय र्वलशष्टता र 
आवश्यकता बमोजजम गाउँ कायउपाललका द्र्ारा स्वीकृत वस्तजजस्थतत  र्ववरणको ढाँचा अनजरुप 
खडडीकृत रुपमा र्वश्लेर्ण गरी र्वर्य र्वज्ञको सहयोगमा स्वीकृत ढाँचा बमोजजम सानीभेरी 
गाउँपाललकाको वस्तजजस्थतत र्ववरणको मस्यौदा तयार गररयो । वस्तजजस्थतत  र्ववरणलाई मजहरत 
प्रततका अततररक्त कम्प्यजटर सफ्टवेयरको माध्यामबाट डडजजटल स्वरुपमा समेत तयार गररएको 
छ । गाउँ वस्तजजस्थतत र्ववरणको डडजजटल प्रततलाई 

http://sanibheri.digitalprofile.com.np/table1  मा Log in गरी हेनउ सककने गरी तयार 
गररएको छ ।  

 

http://sanibheri.digitalprofile.com.np/table1
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१.४.६ वस्ितुस्थति तववरण िुझ व िकंलन 

संकललत तथ्याङ्कलाई र्वश्लेर्ण गरी र्वर्यगत तथा वस्तजगत रुपमा प्रस्तजत गनजउका साथ ैर 
श्रोत नक्शा तयार गररएको सानीभेरी गाउँपाललकाको गाउँ वस्तजजस्थतत र्ववरणको मस्यौदा प्रस्तजत 
तथा छलफल गरी सजझाव प्राप्त गनउ गाउँपाललका स्तरीय प्रमाणीकरण कायउशाला गोष्ठीको 
आयोजना गरी सजझाब संकलन गररयो । कायउशालामा र्वर्यगत रुपमा मस्यौदा वस्तजजस्थतत 
र्ववरणको सूचना तथा र्ववरण प्रस्तजत गरी र्वर्यगत समूह तथा वहृत समूह छलफलमा सजझाव 
संकलन गनजउका साथ ैवस्तजजस्थतत र्ववरणलाई औपचाररक रुपमा अनजमोदन गररनेछ ।  

१.४.७ ग उाँ  वस्िुतस्थति तववरण अतन्िम प्रतिवदेन िय री 

गाउँ वस्तजजस्थतत र्ववरण प्रमाणीकरण कायउशालाबाट प्राप्त राय तथा सजझाव, जजसस, र्वर्यगत 
शाखा, वडा सलमतत र सहयोगी तनकायबाट समेत प्राप्त सजझावलाई समावेश गरी गाउँ वस्तजजस्थतत 
र्ववरणको अजन्तम प्रततवेदन तयार गररयो । 

१.५ वस्तुस्स्थतत ववविणको सीिा 

सानीभेरी गाउँपाललकाले तथ्याङ्क संकलन र व्यवस्थापनको वतउमान आवश्यकता, उपलब्र् 
आर्थउक–भौततक क्षमता, र्वद्यमान कानूनी तथा नीततगत व्यवस्था र र्वगतका सकारात्मक 
अनजभवका आर्ारमा गाउँ वस्तजजस्थतत र्ववरणको प्रततवेदन तयार गरेको छ ।  
तथ्याङ्क संकलनका िममा यथासम्भव उपयजक्त उत्तरदाताको जबाफ तथा समजहगत छलफलको 
तनष्कशउ र आर्र्काररक प्रततवेदन तथा अलभलेखको र्ववरणलाई र्वश्वसनीय आर्ार मातनएको 
छ । सङ्घीयता कायाउन्वयन पतछको संरचनागत पररपक्वताउन्मजख, व्यवहाररक नर्वनता र 
श्रोतसार्नको सीलमतताका बाबजजद तयार गररएको यस वस्तजजस्थतत  र्ववरणलाई गाउँपाललकाको 
आवश्यकता अनजसार पररमाजउन गदै लर्गनेछ । प्रततवेदनमा उल्लेखखत सूचकहरुको मान वा 
र्ववरण अन्य अध्ययन अनजसन्र्ान भन्दा फरक पतन हजन सक्नेछ । 
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परिच्छेद २: गाउँवपलकाको संक्षिप्त परिचय  

२.१ परिचय  

कणाउली प्रदेशको एक जजल्ला रुकज म (पजश्चम) का ६ वटा स्थानीय तह मध्ये सानीभेरी गाउँपाललका 
एक हो । जजल्लाका सार्वक ५ वटा गा.र्व.स. हरु (लसम्ली, अमाउ, गरायला र पजतीमकाडा र दजलीका 
६र६ वटा वडाहरूलाई समेटेर र्व.सं. २०७१ बैशाख २५ गते सानीभेरी गाउँपाललका स्थानीय तहको 
रुपमा घोर्णा भएको हो भने र्व.सं. २०७३ फाल्गजण २७ गते गाउँपाललकाको गठन भएको हो । 
११ वटा वडामा र्वभाजजत सानीभेरी गाउँपाललकाको सदरमजकाम लसम्ली बजारमा रहेको छ ।  
२.२ भौगोमलक अवस्स्थतत  

सानीभेरी गाउँपाललका २६ डडग्री ३६ लमनेट २० सेकेन्ड उत्तर देखख २८ डडग्री ४३ लमतनेट ५९ 
सेकेन्ड उत्तरी अक्षांस सम्म र ८२ डडग्री १३ लमनेट ५० सेकेन्ड पूवउ देखख ८२ डडग्री २५ लमनेट १५ 
सेकेन्ड पूवी देशान्तर सम्म फैललएको छ (GIS Calculation) । उचाईको हहसावले यो गाउँपाललका 
समजन्र सतहबाट ७१९ लमटर (सानेभेरी गाउँपाललका, चौरजहारी नगरपाललका र भेरी नगरपाललका 
जाजरकोटको लसमा क्षेत्र कालेगाउँ मजनी भेरी नदी बगर) देखख २,८८५ लमटरसम्म (वडा नं ३ र ५ 
को संगम डाँडा) को उचाइमा अवजस्थत छ (Google Earth)। यो गाउँपाललका मध्यम उचाईमा 
रहेको हजनाले यहा ँकृर्र् कायउ तथा र्वकास गततर्वर्र् सञ्चालन गनउ तजलनात्मक रुपमा सहज 
हजने देखखन्छ ।  
 

२.३ भउूपयोग अवस्था तथा हावापानी  

गाउँपाललकाको जम्म १३३.८ बगउ कक.लम. मध्ये सवै भन्दा बहढ ७२.७ बगउ कक. लम. (५४.३ 
प्रततशत) वन क्षेत्र रहेको छ । झाडडबजट्यान (२१ ब. कक.लम.) र चरण क्षेत्र (४.९ ब. कक.लम.) लाई 
पतन वन र्वकास प्रयोजनकै लार्ग प्रयोग गनउ सककने देखखन्छ । यहाँको वनमा खयर, साल, 

लालीगजराँस, र्चमाल, लेकाली र्जपी सल्ला तथा अन्य मूल्यवान प्रजाततका वन सम्पदा पाईन्् । 
दोश्रो ठूलो क्षेत्रफल ३०.८ (२३ प्रततशत) कृर्र्योग्य भूमीले ओगटेको छ । तजलनात्मक रुपमा 
कृर्र्भूमी कम देखखएकाले यहाँ नयाँ प्रर्वर्र् र थोरै क्षेत्रमा रे्रै उत्पादन गनउ सककने उपायहरु 
अपनाउनज पने आवश्यक्ता देखखन्छ । यसरी न ैनदी, खोलाले १.३ प्रततशत र बगरले १.८ प्रततशत 
भूभाग ओगटेको छ । मैदानी क्षेत्र कम भएतापतन बसोबास तथा कृर्र्को लार्ग उपयजक्त र्रातल 
रहेको छ । उच्च पहाडड क्षेत्रमा रहेको यस गाउँपाललकाको भौगोललक बनौट र्वर्वर्तायजक्त छ । 
यहा पाखा, पखेरा, जंगल, नहद, खोल्सा, खोल्सी, खोंच र बेशी आहद र्वर्वर् र्रातलीय स्वरूप 
पाइन्छ । यस गाउँपाललकामा शीतोष्ण हावापानीको प्रर्ानता छ । मध्यपहाडी लोकमागउ र अन्य 
सडकहरूको तनमाउणले यस गाउँपाललकालाई यातायातका दृजष्टले िमशः सजगम बनाउँदै लगेको छ 
। 
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२.४ िाजतनततक अवस्था  

सानीभेरी गाउँपाललका रुकज म (पजश्चम) जजल्लाको सदरमजकामबाट १५ ककलोलमटर पजश्चममा पदउछ 
। सानीभेरी गाउँपाललका तत्कालीन रुकज म जजल्लाका सार्वक गा.र्व.स हरु लसम्ली, अमाउ, गरायला, 
पजतीमकाडाका ६ वटा वडाहरू (१,२,३,६,७,८) र दजलीका ६ वटा वडाहरू (१,२,३, ७,८,९) लाई समावेशगरी 
सानीभेरी गाउँपाललकाको गठन भयो । यस गाउँपाललकालाई कररब बबचबाट तछचोल्दै पजवउ देखख 
पजश्चमसम्म सानीभेरी नहद र ररम्नामा ठज लीभेरी नहद लमलसएर बग्दछ तर अर्र्कांश भजभागमा 
सानलभेरी नहद बग्ने हजनाले यस गाउपालीकाको नामाकरण सानीभेरी गाउँपाललका गररएको हो । 

र्व.स.ं २०७३ फाल्गजण २७ गत ेघोर्र्त गाउँपाललकामा जम्मा ११ वटा वडाहरू छन ्भने यसको सदरमजकाम 
लसम्ली बजारमा रहेको छ । यस्को पवूउमा मजलसकोट नगरपाललका र बाकँफकोट गाउँपाललका रहेको छ भने 
पजश्चममा जाजरकोट जजल्लाको भेरी नगरपाललका रहेको छ । त्यसरी न ैसानेभेरी गाउँपाललकाको उत्तरमा 
आठबबसकोट नगरपाललका रहेको छ भने दक्षक्षणमा चौरजहारी नगरपाललका र बत्रबणेी गाउँपाललका रहेको 
छ । 
नक्शा २.१ सानीभेरी गाउँपाललकाको अवजस्थतत तथा भउूपयोग नक्शा 
 

श्रोिः स्थ नीयिह िुनरिंरचन  आयोगको प्रतिवेदन २०७४ र LRMP 1996, न िी तबभ ग । तडज इनः 

प्रक श र ई । 
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२.५ प्राकततक सम्पदा तथा पययटन  

मौराखारा, सानीभेरी नहद, ठज लीभेरी नहद जस्ता प्राकृततक तथा ऐततहालसक लसमानाले घेरेको 
सानीभेरी गाउँपाललकामा साल, सल्लो, लालीगजराँस, र्चमाल र र्वलभन्न जातका लेकाली र्जपी 
सल्लाले शोभायमान बनाएको, साथ ै सानीभेरी नहद, ठज लीभेरी नहद, देउताखोला, लसम्ली खोला, 
लसस्नेखोला, फज कज ्रखोला, अब्यारी खोला, खारखोला र र्गठाकोट खोला जस्ता जलस्रोतहरू रहेकाले 
वास्तवमै प्राकृततक स्रोत जलसार्नका दृजष्टले सजसजज्जत गाउपाललकाको रूपमा रहेको छ । 
जनजयजद्र्को उदगमभूमी समेत भएकोले मौराखारा क्षेत्रलाई मध्येनजर गरी यजद्र् पयउटन अन्तगउत 
गजररल्ला म्याराथनको अभ्यास भइरहेको छ । सानीभेरी नदी मन्द गततमा जजल्लाको 
सदरमजकामबाट सानीभेरी गाउँपाललका भएर पजश्चम ततर जाजरकोट सदरमजकाम खलङ्गा, 
चौरजहारी हजदै सजखेत तफउ  बग्ने भएकोले यहाँ ¥याजफ्टङ सञ्चालनको सम्भावना अर्र्क रहेकोछ 
। काललका माललका डाँडाको संरक्षण, पदमागउ, तथा प्याराग्लाइडडङको सम्भावना अर्र्क रहेको 
छ ।  

२.६ जनसंख्या तथा जाततगत संिचना  

गाउँपाललकामा २०६८ को जनगणना अनजसार ४,३३७ घरर्जरी रहेकोमा डडजजटल प्रोफाइल सवेक्षण 
२०७८ अनजसार सानीभेरी गाउँपाललकाको जम्मा घरर्जरी ५,२७७ रहेकोछ भने २७,२३७ पजगेको छ 
जजन २०६८ मा २४,२२१ जना रहेको र्थयो । रोजगारीको कारण स्थानीय पजरुर्हरु गाउँपाललका 
भन्दा बाहहर बसोबासको कारण महहलाको संयया बहढ देखखएको छ । यस गाउँपाललकालभत्र रे्रै 
जातत जनजाततहरूको बसोवास भए तापतन ठूलो संययामा क्षेत्री समजदायको बसोबास छ जस 
मध्ये ठकज री, खत्री, खडका, वली, डागी, बबष्ट आहद क्षेत्रीहरुको बाहजल्यता छ । त्यसरी नै दोश्रो ठूलो 
संययामा मगर समजदाय रहेको छ जस अन्तरगत पजन, रोका, बाठा, कज वर आहदको बाहजल्यता रहेको 
छ । मगर जाततसँग कौरा, घाटज  जस्ता कला, सस्कृती तथा र्वलभन्न भेर्भजर्ा रहेको हजनाले 
साँस्कृततक पयउटनसँग जोड्न सककने सम्भावना छ । त्यसैगरी गाउँपाललकाको तेश्रो स्थानमा 
दललत समजदायको उपजस्थतत उल्लेयय छ । छज वाछज तमजक्त र सदभावयजक्त गाउँपाललकाको घोर्णा 
भएकोले सामाजजक छज वाछज तको भावना कम भए पतन आर्थउक र्वकास तथा सहभार्गताको 
हहसावले दललत समजदायलाई ध्यान हदनज पने आवश्यकता देखखन्छ ।  
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परिच्छेद ३: जनसंख्याको अवस्था 
यि िररच्छेदम  ग उाँि तलक को जनि ंतययक अवस्थ िाँग िम्बन्िीि घरिुरीको तववरण, जनिंयय  बनौट, िंरचन  िथ  तविरण जस्ि  तवर्षयहरु िम तवष्ट रहके  छन् । 

३.१ जनसंख्या बितिण 

घरपररवार सवेक्षण २०७७ अनजसार गाउँपाललकाको कज ल जनसयंया २७,२३७ रहेको छ भने राजष्िय जनगणना २०६८ अनजसार २२,१९४ जनसयंया रहेको र्थयो । हाल 
वडा अनजसार सबभैन्दा उच्च जनसयंया वडा न.ं ३ मा ४,४३५ रहेको छ भने सब ैभन्दा न्यनू वडा न.ं ६ मा १,३९९ रहेको देखखन्छ । जस अनजसार हालको और्त 
घरपररवारको आकार ५.२ र लैंर्गक अनजपात १०६.० रहेको छ । समग्रमा लरै्गकं रुपमा यस गाउँपाललकाको जनसयंया हेदाउ २०६८ मा पजरुर्को तजलनामा महहलाहरुको 
जनसयंया बहढ र्थयो भने २०७७ मा महहलाको घट्दो देखखन्छ भने पररवारको आकार बढेर गएको छ । जनसयंयाको वतउमान अवस्थालाई वडागत रुपमा देहाय 
बमोजजमको ताललकामा प्रस्तजत गररएको छ ।  
तामलका 1: जनसखं्या ववतिणको अवस्था 

व डा नं.  

२०६८ को जनगणन म  अनुि र २०७७ को तडतजटल प्रोफ इल िवेक्षण अनुि र 

अन्िर 

 घरिुरी  

जनिंयय  अबयव घरिरुी जनिंयय  अबयव 

 िुरुर्ष   मतहल    जम्म   
और्षि 

िररव र 

लैंतगक 

अनुि ि 

िुरुर्ष 

घरमलुी 

मतहल  

घरमलुी 
जम्म  िुरुर्ष मतहल  जम्म  

और्षि 

िररव र 

लैंतगक 

अनुि ि 
घरिरुी 

(+) 

जनिंयय  

(+) 

1 345 871 973 1,844 5.34 89.52 390 53 443 1138 1147 2285 5.2 99.2 98 441 
2 306 743 957 1,700 5.56 77.64 392 19 411 1157 1045 2202 5.4 110.7 105 502 
3 631 1,623 1,710 3,333 5.28 94.91 803 44 847 2274 2161 4435 5.2 105.2 216 1,102 
4 485 1,213 1,371 2,584 5.33 88.48 563 37 600 1575 1458 3033 5.1 108.0 115 449 
5 382 1,062 1,116 2,178 5.70 95.16 480 11 491 1347 1288 2635 5.4 104.6 109 457 
6 216 587 630 1,217 5.63 93.17 241 15 256 708 691 1399 5.5 102.5 40 182 
7 333 711 957 1,668 5.01 74.29 374 22 396 1030 944 1974 5.0 109.1 63 306 
8 280 704 777 1,481 5.29 90.60 360 8 368 942 854 1796 4.9 110.3 88 315 
9 431 1,042 1,125 2,167 5.03 92.62 519 23 542 1410 1420 2830 5.2 99.3 111 663 
10 285 776 808 1,584 5.56 96.04 369 24 393 1010 873 1883 4.8 115.7 108 299 
11 435 1,201 1,237 2,438 5.60 97.09 508 22 530 1423 1342 2765 5.2 106.0 95 327 

जम्मा 4,129 10,533 11,661 22,194 5.38 90.33 4999 278 5277 14014 13223 27237 5.2 106.0 1,148 5,043 
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३.२ जनघनत्व  

कूल क्षेत्रफल १३३.८ वगउ ककलोलमटर रहेको यस गाउँपाललकाको जनसंयया २७,२३७ रहेको छ । 
गाउँपाललकाको जनघनत्व २०३.६ जना प्रतत वककमी रहेको छ । वडागत रुपमा जनघनत्वको 
अवस्था हेदाउ सबैभन्दा कम क्षेत्रफल रहेको वडा नं. ८ को २८३.३ र सबैभन्दा बढी क्षेत्रफल रहेको 
वडा न.ं ३ का१७१.२ जना प्रतत वककमी रहेको छ । यस सम्बन्र्ी वडागत र्ववरण देहाय बमोजजम 
रहेको छ ।   

तामलका 2: जनघनत्वको अवस्था 

व डा नं. 
क्षेिफल  जनिंयय  जनघनत्व  

(बगा दक.तम.) प्रतिशि  जम्म  प्रतिशि जनिंयय  प्रति ब.दक.तम. 

1 9.64 7.2 2285 8.4 237.2 
2 9.17 6.9 2202 8.1 240.2 
3 25.90 19.4 4435 16.3 171.2 
4 18.71 14.0 3033 11.1 162.1 
5 18.22 13.6 2635 9.7 144.6 
6 14.88 11.1 1399 5.1 94.0 
7 8.20 6.1 1974 7.2 240.8 
8 6.34 4.7 1796 6.6 283.3 
9 7.47 5.6 2830 10.4 379.0 
10 7.07 5.3 1883 6.9 266.3 
11 8.21 6.1 2765 10.2 336.7 

जम्म  133.80 100.0 27237 100.0 203.6 

स्रोतः केजन्रय तथ्यांक र्वभाग २०६८ र घरपररवार सवेक्षण, २०७७  
३.३ उिेि तथा मलगंको आधाििा जनसंख्या ववविण  

उमेर तथा ललगंका आर्ारमा जनसंययाको जस्थतत हेदाउ उमेर समजह अनजसार ५ वर्उमजतनको १,६७३ 
पजरुर्  र १४६२ महहला रहेकोछ । त्यसरी नै ७० वर्उ वा सो भन्दा मार्थको जनसंयया ६६९ 
रहेको देखखन्छ । लैंर्गकताका आर्ारमा वडागत रुपमा उमेर समजह अनजसारको र्ववरण देहाय 
बमोजजम रहेको छ । 

तामलका 3: उमेर तथा ललगंको आर्ारमा जनसंयया र्ववरण वर्उमा 
व डा 

नं. 

- ५ बर्षा ६–१४ १५-१८  १९–२४ २५–४९ ५०–५९ ६०–६९ ७० + 
जम्म  

k'?if  dlxnf k'?if  dlxnf k'?if  dlxnf k'?if  dlxnf k'?if  dlxnf k'?if  dlxnf k'?if  dlxnf k'?if  dlxnf 

1 154 136 253 245 95 102 147 165 347 343 79 75 45 59 18 22 2285 

2 125 96 267 242 125 100 177 161 322 320 79 61 47 48 15 17 2202 

3 262 230 455 423 194 249 342 304 709 640 135 161 106 104 69 49 4435 

4 157 154 304 278 163 155 230 224 495 421 113 109 84 70 29 47 3033 

5 179 158 306 309 123 123 176 178 380 381 90 72 64 36 29 31 2635 

6 98 79 132 159 69 64 102 91 214 209 43 43 24 24 26 22 1399 

7 117 68 191 175 111 122 169 143 330 308 56 60 33 41 23 27 1974 

8 112 91 208 163 101 89 129 132 284 270 47 53 39 29 22 27 1796 
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व डा 

नं. 

- ५ बर्षा ६–१४ १५-१८  १९–२४ २५–४९ ५०–५९ ६०–६९ ७० + 
जम्म  

k'?if  dlxnf k'?if  dlxnf k'?if  dlxnf k'?if  dlxnf k'?if  dlxnf k'?if  dlxnf k'?if  dlxnf k'?if  dlxnf 

9 168 167 284 286 148 139 183 200 460 455 76 76 50 57 41 40 2830 

10 120 118 217 185 119 99 160 125 275 225 62 57 27 37 30 27 1883 

11 181 165 305 284 156 149 206 204 400 367 103 97 39 51 33 25 2765 

जम्मा 1673 1462 2922 2749 1404 1391 2021 1927 4216 3939 883 864 558 556 335 334 27237 

स्रोतः घरपररवार सवेक्षण, २०७७ 
३.४ िातभृाषाको आधाििा जनसंख्या ववविण  

घरपररवार सवेक्षण २०७७ अनजसार यस गाउँपाललका लभत्रका सतप्रततशतले मातभृार्ाको रूपमा 
नेपाली भार्ा बोल्ने गरेको देखखन्छ  

तामलका 4: िातभृाषाको आधाििा जनसंख्या ववविण 
वार्य नं. नेपाली जम्िा 

1 2285 2285 
2 2202 2202 
3 4435 4435 
4 3033 3033 
5 2635 2635 
6 1399 1399 
7 1974 1974 
8 1796 1796 
9 2830 2830 
10 1883 1883 
11 2765 2765 
जम्िा 27237 27237 

स्रोतः घरपररवार सवेक्षण, २०७७ 

३.५ धिय अनसुाि जनसंख्या ववविण  

घरपररवार सवेक्षण २०७७ अनजसार यस गाउँपाललकामा  हहन्दज र्मउ मान्नेहरु जनसंयया ९९.६  
प्रततशत रहेको देखखन्छ । यस सम्बन्र्ी वडागत र्ववरण देहाय बमोजजम रहेको छ । 

तामलका 5: धियको आधाििा जनसंख्या ववविण 

 

वार्य नं. हहन्द ु िौद्द इसाइय (क्रिस्स्चयन) जम्िा 
1 2240  

 
45  2285  

2 2181  
 

21  2202  
3 4418  8  9  4435  
4 3023  

 
10  3033  

5 2635  
  

2635  
6 1399  

  
1399  



 

14 
 

वार्य नं. हहन्द ु िौद्द इसाइय (क्रिस्स्चयन) जम्िा 
7 1974  

  
1974  

8 1790  6  
 

1796  
9 2812  

 
18  2830  

10 1883    1883  
11 2763   2  2765  

जम्िा 27118 14 105 27237  

प्रततशत 99.6 0.1 0.4 100.0 
स्रोतः घरपररवार सवेक्षण, २०७७ 

३.६ जातजाततका आधाििा घिधिुी ववविण 

जातजाततगत आर्ारमा घरपररवारको अवस्था हेदाउ यस गाउँपाललकामा सबैभन्दा बढी घरर्जरी 
६०.९ प्रततशत पहाडी ब्राम्हण/क्षेत्री रहेको छ भने पहडी आहदबासी आहदबासी/जनजातत २०.२ 
प्रततशत र पहडी दललतको घरर्जरी १८.९ प्रततशत रहेका छ । जातजातीगत आर्ारमा 
घरपररवारलाई वडागत रुपमा देहाय बमोजजम प्रस्तजत गररएको छ । 

तामलका 6: जातजाततका आधाििा घिधुिी सँख्या 
वार्य नं. पहार्ी ब्राह्िण/िेत्री/ठकुिी पहार्ी आहदिासी/ जनजातत  पहार्ी दमलत जम्िा  
1 135 241 105 443 
2 71 214 145 411 
3 456 236 187 847 
4 491 7 130 600 
5 352 128 12 491 
6 124 120 14 256 
7 335 38 41 396 
8 238 35 103 368 
9 360 81 108 542 
10 303 0 101 393 
11 456 1 82 530 

जम्िा  3321 1101 1028 5277 

प्रततशत 60.9 20.2 18.9 100.0 
स्रोतः घरपररवार सवेक्षण, २०७७ 

३.७ जातजाती अनसुाि जनसंख्या ववविण 

जातजाततगत जनसंययालाई हेदाउ यस गाउँपाललकामा सबैभन्दा बढी जनसंयया ६१ प्रततशत पहाडी 
ब्राम्हण/क्षेत्री रहेको छ भने पहडी आहदबासी आहदबासी/जनजातत २०.० प्रततशत र पहडी दललतको 
घरर्जरी १८.९ प्रततशत रहेका छ । जातजातीगत आर्ारमा घरपररवारलाई वडागत रुपमा देहाय 
बमोजजम प्रस्तजत गररएको छ । 
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तामलका 7: जातजाती अनुसाि जनसंख्या 
वर्ा नं पहार्ी ब्राह्िण/िेत्री/ठकुिी पहार्ी आहदिासी/जनजातत  पहार्ी दमलत जम्िा  

1 599 1155 531 2285 
2 377 1062 763 2202 
3 2277 1165 993 4435 
4 2378 21 634 3033 
5 1903 659 73 2635 
6 680 636 83 1399 
7 1652 167 155 1974 
8 1136 168 492 1796 
9 1870 413 547 2830 
10 1413  470 1883 
11 2341 6 418 2765 

जम्िा  16626 5452 5159 27237 

प्रततशत 61.0 20.0 18.9 100.0 

स्रोतः घरपररवार सवेक्षण, २०७७ 

३.८ घििलुी ववविण  

लैङ्र्गकताका आर्ारमा घरमजलीको जस्थतत हेदाउ कूल ५२७७ घरपररवार मध्ये पजरुर् घरमजली हजन े
घरपररवार ९४.७ प्रततशत र महहला घरमजली हजने घरपररवार ५.३ प्रततशत रहेको छ । ललङ्गका 
आर्ारमा वडागत घरमजलीको र्ववरण देहाय बमोजजम रहेको छ ।  

ताललका 8: घरमजलीको र्ववरण 

व डा नं. िुरुर्ष घरमलुी मतहल  घरमलुी जम्म  

1 390 53 443 
2 392 19 411 
3 803 44 847 
4 563 37 600 
5 480 11 491 
6 241 15 256 
7 374 22 396 
8 360 8 368 
9 519 23 542 
10 369 24 393 
11 508 22 530 

जम्मा 4999 278 5277 

प्रततशत 94.7 5.3 100.0 

स्रोतः घरपररवार सवेक्षण, २०७७ 
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र्चत्र नं. 1: घरमजलीको संयया  

 
 

३.९ िसोिासको अवस्था सम्िन्धी बिविण  

गाउँपाललका क्षेत्रमा रहेका कूल २७,२७७ जनसंयया मध्ये ८७.७ प्रततशत जनसंयया आफ्नै घर 
अथाउत गणना गरेको स्थानमा बस्ने गरेको देखखन्छ । त्यसैगरी र्वदेश गएकाहरुको जनसंयया 
५.५ प्रततशत रहेको छ ।  

ताललका 9: बसोबासको अवस्था सम्बन्र्ी बबवरण   

वडा नं 
गणना गरेकै ठाउँमा 

बसेको 
स्वदेशमा अन्यत्र 

बसेको 
बबदेशमा 
बसेको 

उपलब्र् 
नभएको 

जम्मा 

1 2034 206 45  2285 
2 1806 211 178 7 2202 
3 3926 192 276 41 4435 
4 2387 198 397 51 3033 
5 2216 245 174  2635 
6 1231 94 58 16 1399 
7 1815 65 64 30 1974 
8 1671 59 66  1796 
9 2350 285 195  2830 
10 1867 1 4 11 1883 
11 2579 123 37 26 2765 

जम्मा 23882 1679 1494 182 27237 

प्रततशत 87.7 6.2 5.5 0.7 100.0 

स्रोतः घरपररवार सवेक्षण, २०७७ 

 

 

278, (5%)

4999, 
(95%)

घरमजलीको आर्ारमा घरर्जरी

महहला घरमजली पजरूर् घरमजली
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घरपररवार सवेक्षण, २०७७ अनजसार बबदेश गएको राष्ि अनजसार गाउँपाललकाबाट सवै भन्दा बहढ 
७३ प्रततशत भारत जाने गरेको देखखन्छ ।  

ताललका 10 बबदेशमा जानेहरूको बबवरण 

वा
डउ 

नं.
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Q
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a
r 

S
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d
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b

ia
 

U
A

E
 

जम्
मा

 

1 0 0 0 1 0 26 0 0 0 1 6 0 5 3 3 45 
2 0 0 0 0 0 150 0 1 0 0 14 1 5 4 3 178 
3 1 0 0 3 0 194 0 2 1 3 42 1 8 14 7 276 
4 0 0 1 1 0 321 1 2 0 0 47 0 14 1 9 397 
5 4 0 0 2 1 122 0 1 4 4 14 2 9 3 8 174 
6 8 0 0 0 0 27 0 1 4 2 4 0 3 2 7 58 
7 1 0 0 0 0 43 0 2 1 0 3 1 5 5 3 64 
8 0 0 0 0 0 31 0 1 1 0 23 0 6 3 1 66 
9 6 1 0 0 0 153 0 4 1 0 15 1 2 4 8 195 
10 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4 
11 1 1 0 0 0 22 0 0 1 0 10 0 0 1 1 37 

जम्मा 21 2 1 7 1 1090 1 14 13 10 178 6 57 40 53 1494 

प्रततशत 1.4 0.1 0.1 0.5 0.1 73.0 0.1 0.9 0.9 0.7 11.9 0.4 3.8 2.7 3.5 100.0 

३.१० बिगत पाँच वषयिा िसाईसिाई गिी आउने घिपरिवाि ववविण  

बबगत पाँच वर्उमा कज ल १३७ घरपररवार बसाईसराई गरी यस गाउँपाललकामा आएको देखखन्छ ।  
ताललका 11: बबगत पाँच वर्उमा बसाईसराई गरी आउने घरपररवार र्ववरण  

वार्य न.ं हो होईन जम्िा 
1 12 431 443 
2 6 405 411 
3 50 798 847 
4 6 592 598 
5 4 488 492 
6 3 253 256 
7 4 392 396 
8 13 355 368 
9 24 519 543 
10 10 383 393 
11 5 525 530 

जम्िा 137 5141 5277 

स्रोतः घरपररवार सवेक्षण, २०७७ 
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परिच्छेद ४: आर्थयक बिकास िेत्र  

यस पररच्छेदमा पेशा,  रोजगारी, कृर्र्, उद्योग व्यापार तथा व्यवसाय, सहकारी, पयउटन, बैंक तथा 
र्वर्त्तय संस्था, आयात तनयाउत जस्ता र्वर्यलाइ प्रस्तजत गररएको छ । 
४.१ आर्थयक िेत्रको अवस्था ववश्लेषण  

सानीभेरी गाउँपाललकाको मध्य भागबाट १८ कक.लम. को लम्बाईमा मध्ये पहाडी राजमागउ पूवउ–
पजश्चम भएर गएको छ । यसले गाउँपाललकाको सम्भावनाका ढोकाहरु खोलेको छ । पूवउमा 
मजलसकोट बजार र त्यो भन्दा पतन अझ पूवउ रुकज म पूवउ, बागलजङ, पवउत हजदै पोखरा र काठमडडौ 
सम्मको बजारहरु जोडडएका छन ्। त्यसरी न ैपजश्चम ततर, जाजरकोटको खलंगा, दैलेख, सजखेत 
र नेपालगञ्ज जस्ता बजार केन्रहरु सम्पकउ मा आएका छन ् । साना स्थानीय सडकहरुको 
तनमाउणसँग ैस्थानीय ग्रमीण क्षेत्रले मध्ये पहाडड राजमागउसँग सम्बन्र् स्थापना भएको छ । 
यस्ले र्वर्वर् खाले व्यवसातयक कृर्र् उत्पादन र यसको बजारीकरणको सम्भावनाको ढोका 
खोलेको छ । समदृ्र् सानीभेरीको लार्ग  कृर्र् उत्पादन, त्यसको लार्ग आवश्यक प्रर्वर्र् र 
ज्ञानको र्वकासको आवश्यकता देखखएको छ।   

४.२ आर्थयक िेत्रको अवस्था 

सानीभेरी गाउँपाललकाको आवर्र्क योजना अवर्र्मा आर्थउक बबकास क्षेत्रको बबकासको गततलाई 
हेनउ तथा मापन गउनको लार्ग तललाका ४.३.४.१ मा हदइएको छ .  

ताललका नं.= 12: आर्थउक बबकास क्षेत्रको बबकासको वतउमान अवस्था 
र्ववरण इकाई (आ.व. ०७६/७७  

सम्िको अवस्था) 
गाउँपाललकाको मानव र्वकास सजचकांक   सूचकांक 0.453 

आफ्नो उत्पादन र आम्दानीबाट वर्उभरी खान पजग्ने पररवार प्रततशत 15 

गाउँपाललको कज ल गाहउस्थ्य उत्पादन रु(अबउमा) 3.40 

प्रततव्यजक्त वार्र्उक आम्दानी  रु. लखमा 1.17 

व्यवसातयक प्रार्वर्र्क सीपयजक्त दक्ष व्यजक्त जना 275 

व्यवसातयक कृर्र् फामउ संयया 11 

प्रमजख पेशाका रुपमा कृर्र् तथा पशजपालन व्यवसायमा सलंग्न जनसंयया प्रततशत 73 

बार्र्उक ५०,००० भन्दा कम आम्दानी हजने पररवार संयया 800 

१२ है महहना लसचंाई हजने क्षेत्र रोपनी ३०००० 
व्यवसातयक पशजपालन व्यावसायमा संलग्न पररवार संयया ३६८६ 
उद्योग तथा व्यवसायमा संलग्न जनसंयया संयया ५०० 
व्यवसातयक कृर्र् फामउ संयया 11 

प्रमजख पेशाका रुपमा कृर्र् तथा पशजपालन व्यवसायमा सलंग्न जनसंयया प्रततशत 73 

बार्र्उक ५०,००० भन्दा कम आम्दानी हजने पररवार संयया 800 

१२ है महहना लसचंाई हजने क्षेत्र रोपनी ३०००० 
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र्ववरण इकाई (आ.व. ०७६/७७  
सम्िको अवस्था) 

व्यवसातयक पशजपालन व्यावसायमा संलग्न पररवार संयया ३६८६ 
उद्योग तथा व्यवसायमा संलग्न जनसंयया संयया ५०० 
साना ककसान तथा उत्पादकको और्त वार्र्उक आय रु.हजारमा १०० 
जमीनको उत्पादकत्व प्रतत हेक्टर (वार्र्उक और्त कज ल कृर्र् उत्पादन) रु.हजारमा ६ 
व्यवसातयक कृर्र् फामउ संयया ११ 

सकिय व्यवसातयक कृर्क सूमह संयया ८३ 

व्यवसातयक उत्पादनमा संलग्न कृर्क संयया ६०० 

तरकारी उत्पादन जक्वन्टल ३००२० 

फलफज ल उत्पादन जक्वन्टल ८०० 

नगदे वाली उत्पादन जक्वन्टल ९५० 

व्यावसातयक कृर्र् नसउरी संयया १ 

कृर्र् संकलन केन्र संयया १ 

सजचारु नयाँ प्रर्वर्र्मा आर्ाररत लसचंाई आयोजना  (पोखरी, डरप, ललफ्ट) संयया २ 

सजचारु कूलो तथा नहर आयोजना संयया २१ 

नदी तनयन्त्रणबाट संरक्षक्षत क्षेत्र हेक्टर ५० 

नदी तनयन्त्रण सम्बन्र्ी संरचनाको लम्बाई कक.लम. ३ 

कज खजरा तथा पन्छीको बार्र्उक मासज उत्पादन मे.टन ८ 
सजगजर वा वंगजरको बार्र्उक मासज उत्पादन के= जज ९७२० 
खसी, वोका, भेडाको बार्र्उक मासज उत्पादन मे.टन १८ 
बार्र्उक दरू् उत्पादन  ललटर ८००० 
व्यवसातयक पशजपालन फमउ संयया २२ 
सकिय पशजपालन समूह संयया ५३ 
कियालशल ग्रामीण पशज स्वास्थ्य कायउकताउ संयया १६ 
र्चस्यान केन्ररसंकलन केन्र संयया १/१ 
पयउटन र सेवामूलक व्यवसायमा संलग्न पररवार जना ५० 
भ्रमण गने वार्र्उक पयउटक (बाह्य) संयया ३० 
सजचारु व्यापार व्यवसाय संयया १५० 
चालज लघज उद्योग संयया ५ 
चालज घरेलज उद्योग संयया १० 
उत्पादन र बजारीकरण सहकारी संस्था संयया ५ 
व्यवसातयक प्रार्वर्र्क सीपयजक्त दक्ष व्यजक्त संयया ४०० 
सहकारी तथा र्वत्तीय संस्थामा शेयर सदस्य प्रप्त घरपररवार संयया २०० 
सेवा सजचारु वैक शाखा र र्वत्तीय सेवा प्रदायक संयया ३ 
बैकमा खाता हजने वा सेवा उपयोग गने पररवार प्रततशत १५०० 
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४.२.१ प्रिखु पेशाअनसुाि जनसंख्या 
प्रमजख पेशाका आर्ारमा जनसंययालाई हेदाउ कृर्र् तथा पशजपालनलाई प्रमजख पेशाका रुपमा अबलम्बन गने जनसंयया ३१.४ प्रततशत र ज्याला 
मजदजरीमा संलग्न १० प्रततशत रहेको छ । यससम्बन्र्ी वडागत र्ववरण ताललका नं १४ मा प्रस्तजत गररएको छ ।  
ताललका नं· 13 :  प्रमजख पेशाअनजसार जनसंयया 

वार्य  

नं. 
उद्योग  

व्यापाि 

कृवष तथा  

पशुपालन 

गहृहणी ज्याला  

िजदिुी 
नोकिी  

जार्गि 

पेस्न्सतनयि िेिोजगाि िैदेमशक व्यवसातयक  

कायय 
नखुलेको ववद्याथी ज्येष्ठ  

नागरिक 

उिेि  

कि 

अन्य जििा 

1 1 516 1 483 43 1 63 30 26 6 531 39 541 4 2285 
2 20 795 

 
264 71 

 
4 16 3 31 469 14 513 2 2202 

3 108 1261 76 457 144 
 

68 168 4 16 1062 106 973 2 4445 
4 42 1127 4 166 77 

 
114 132 2 13 702 24 612 4 3019 

5 26 601 184 249 64 1 6 152 1 1 653 46 653 2 2639 
6 6 645 

 
19 37 

  
34 

 
3 310 25 319 1 1399 

7 28 766 
 

153 60 
 

3 28 2 19 497 41 376 1 1974 
8 26 489 17 266 39 

 
6 31 

 
16 456 59 386 5 1796 

9 68 695 96 361 145 
 

33 65 7 5 658 74 626 2 2835 
10 18 786 15 53 61 

  
3 

 
8 424 46 469  1883 

11 19 884 1 263 61 
 

131 12 2 29 681 25 657  2765 
जम्िा 362 8565 394 2734 802 2 428 671 47 147 6443 499 6125 23 27237 

प्रततशत 1.3 31.4 1.4 10.0 2.9 0.0 1.6 2.5 0.2 0.5 23.7 1.8 22.5 0.1 100.0 

*व्यवसातयक कायउः पत्रकार, वककल, परामशउ, ठेक्का, पजजारी (श्रोतः घरर्जरी सवेक्षण, २०७७) 

४.२.२ प्राववर्धक तथा ववशषे दिता भएका िानव संसाधनको ववविण  

प्रार्वर्र्क तथा र्वशरे् दक्षता भएका ३३० जना मध्ये ४६.४ प्रततशत लशक्षक रहेको देखखन्छ ।  यससम्बन्र्ी र्ववरण ताललका नं १५ मा प्रस्तजत 
गररएको छ । 
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ताललका नं· 14  प्रार्वर्र्क तथा र्वशरे् दक्षता भएका मानव संसार्नको र्ववरण 

वाडउ नं. इजन्जतनयर 
कम्पजटर 

कृर्र्बबज्ञ डाक्टर पत्रकार पशजर्चककत्सक 
भेटनरी 

वककल वनबबज्ञ लशक्षक 
होटेल  

म्यानेजर 
अन्य जम्मा 

बबज्ञ डाक्टर 

1  2 1 5      22  9 39 

2       2   1  
 3 

3 4  10 9 1 2   3 17 1 14 61 

4 8  2 1  2    7  1 21 

5 
   

1 
       

 1 

6 1   4      19  1 25 

7 4  1 4  1 3  3 14  13 43 

8 6 1  2   2  2 9 1 15 38 

9 2  1 18  1 2 1 2 42  4 73 

10    1      19  2 22 

11 
  

1 
      

3 
 

 4 

जम्मा 25 3 16 45 1 6 9 1 10 153 2 59 330 

प्रततशत 7.6 0.9 4.8 13.6 0.3 1.8 2.7 0.3 3.0 46.4 0.6 17.9 100 

श्रोतः िहभातगतामलुक छलफल, २०७७ 
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४.३ मसचंाई सवुवधासम्िन्धी ववविण  

१,२०२ (२२.८ प्रततशत) घर र्जरीलाई १२ महहने र २,४५४ (४६.५ प्रततशत) र्रर्जरीलाई  बर्ाउतको 
समयमा लसचंाइ सजबबर्ा उपलव्र् रहेको छ ।  
ताललका नं· 15:  लसचंाई सजर्वर्ाको आर्ारमा घरर्जरी संयया 

वडउ नं १२ महहने लसचंाई बर्ाउतको समयमा मात्र लसचंाई छैन नखजलेको जम्मा 
1 5 434 2 2 443 
2 5 401  5 411 
3 329 421 2 96 848 
4 176 123 277 22 598 
5 96 72 323 1 492 
6 1 2 251 2 256 
7 64 191 5 136 396 
8 39 313  16 368 
9 392 16 131 4 543 
10 85 33 273 2 393 
11 10 448 4 68 530 

जम्मा 1202 2454 1268 354 5278 
प्रततशत 22.8 46.5 24.0 6.7 100.0 

श्रोतः िहभातगतामलुक छलफल, २०७७ 

४.४ कृवष काययिा उपयोग भएको जग्गा ि स्वामित्वसम्िन्धी ववविण 

गाउँपाललकामा  जममा घरर्जरी संयया ५,२७८ मध्ये ९७.४२ प्रततशतले खेतीपाती गने गरेको 
देखखन्छ । यससम्बन्र्ी वडागत र्ववरणलाई ताललका नं १५ मा प्रस्तजत गररएको छ ।  
तालका नं. 16 कृर्र् कायउ गने घरर्जरी बबवरण 

वाडउ न.ं कृर्र् कायउ गने कृर्र् कायउ नगने जम्मा 
1 441 2 443 
2 409 2 411 
3 755 93 848 
4 591 7 598 
5 491 1 492 
6 254 2 256 
7 387 9 396 
8 357 11 368 
9 541 2 543 
10 392 1 393 
11 524 6 530 

जम्मा 5142 136 5278 
प्रततशत 97.42 2.58 100.00 

श्रोतः िहभातगतामलुक छलफल, २०७७ 
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४.४.१ जग्गाको आर्ारमा घरपररवार र्ववरण  

कररव ५० प्रततशत घरत्रजरीसंग २ देखख ५.९ रोपनी सम्म जग्गा जलमन रहेको देखखन्छ ।  
ताललका नं· 17:  जग्गा पाउने वाडागत घरर्जरी र्ववरण 

जग्गा  

िोपनीिा 
जग्गा पाउने वार्ागत घिधुिी  

जम्िा 
प्रततशत 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
0.1-0.9 1 3 19 0 0 2 4 97 22 0 1 148 3.2 
1.0-1.9 22 11 167 10 0 25 37 33 39 7 114 351 7.7 
2.0-2.85  55 55 146 33 7 47 77 41 103 24 82 588 12.8 
3-3.9 80 55 83 77 35 47 65 43 74 47 31 606 13.2 
4.0-4.9 53 73 53 113 57 42 40 38 65 36 70 570 12.4 
5.0-5.84 63 87 48 93 110 25 37 21 53 55 50 592 12.9 
6.0-6.9 27 41 39 78 126 21 28 21 41 33 34 455 9.9 
7.0-7.76 13 24 42 62 45 19 20 8 28 27 10 288 6.3 
8.0-9.9 37 36 46 62 74 9 24 13 49 39 18 389 8.5 
10-14.9 64 17 60 50 35 11 34 14 47 72 30 404 8.8 
15-19 20 2 26 7 1 3 10 6 11 24 13 110 2.4 
20-46 5 2 17 0 1 2 8 4 5 27 24 71 1.5 
47+ 1 2 5 0 0 0 0 0 0 6 13 14 0.3 
जम्िा 440 404 749 590 491 253 384 339 537 391 485 4586 100.0 

श्रोतः िहभातगतामलुक छलफल, २०७७ 

४.४.१ जग्गाको आर्ारमा घरपररवार र्ववरण  
 

जग्गा स्वालमत्वलाइउ हेदाउ, ९७.४ प्रततशत घरर्जरीमा आफ्नै पररवारको नाममा जग्गा छ भने, 
अरूको जग्गा समेत उपभोग गने ३.६ प्रततशत रहेको देखखन्छ ।  

तातलका नं. 18 कृपर्ष कायनमा उियोग भएको जग्गाको प्रकार र क्षिेफल 

वडा नं. 
 

आफ्ना िररवारका नाममा  

जग्गा उियोग गने घरिरुी 
कृपर्ष कायन नगने घरिरुी अरुको जग्गा  

उियोग गने घरिरुी 
अन्य स्वातमत्वको  

जग्गा उियोग गने घरिरुी 
जम्मा  

1 441 2 12 5 443  
2 409 2 2 1 411  
3 755 93 11 3 848  
4 591 7 3 3 598  
5 491 1 0 0 492  
6 254 2 4 1 256  
7 387 9 4 0 396  
8 357 11 129 2 368  
9 541 2 14 3 543  
10 392 1 4 2 393  
11 524 6 8 19 530  

ज्म्मा 5142 136 191 39 5278  

प्रततशत 97.4 2.6 3.6 0.7 100.0  

 श्रोतः घरिरुी िवेक्षण, २०७७ 
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४.४.२ उपयोग गररएको जलमनको अवस्था 
कज ल ५,२७८ घरर्जरी मध्ये २९.१ प्रततशतसँग मात्र खेत छ, ७० प्रततशत भन्दा बहढसँग बारीमात्र 
रहेको देखखन्छ । व्यजक्तको स्वालमत्वमा कज ल ३५,१३७ रोपनी जलमन रहेकोमा ११.६ प्रततशत 
जलमन बाँझो अवस्थामा रहेको छ ३१०६७ रोपनी जलमनमा मात्र खेतीपाती गने गरेको देखखन्छ 
। यससम्बन्र्ी वडागत र्ववरण ताललका  नं. १९ मा प्रस्तजत गररएको छ ।    

ताललका नं· 19:  जलमन उपयोगको अवस्था 

वर्ा नं. 

 कुल खेती गरिएको जमिन )िोपनी(  
िाँझो िहेको 

जमिन )िोपनी(  

परिवािले भोग 
चलन गिेको 
जम्िा जमिन 

)िोपनी(  

खेत 
पाउने 
घिधुिी  

खेत  िािी जम्िा 

1 280      718.00      1,379.50  2,097.50 252 1,845.50 
2 87      243.50         153.10  396.6 90 306.60 
3 321      874.47    14,121.69  14,996.16 2314.47 12,681.69 
4 231      476.00      2,137.56  2,613.56 73.5 2,540.06 
5 2           7.00      2,960.00  2,967.00 51.5 2,915.50 
6 9        27.00         123.12  150.12 129.8 20.32 
7 153      454.50         420.26  874.76 103.602 771.16 
8 96      167.00      1,521.60  1,688.60 48.5 1,640.10 
9 218      542.51      1,942.50  2,485.01 264.06 2,220.95 
10 127      335.50      2,643.50  2,979.00 19 2,960.00 
11 13        99.50      3,789.76  3,889.26 723.95 3,165.31 

ज्म्मा 1537   3,944.98    31,192.59  35,137.57 4070.382 31,067.19 

प्रततशत 29.1 11.2 88.8 100.0 11.6 88.4 
 श्रोत: घरिरुी िवेक्षण  ,२०७७  

 

४.४.३ कृर्र् उत्पादनसम्बन्र्ी र्ववरण 

कृर्र्जन्य उत्पादनको लार्ग ३१,०६७ रोपनी क्षेत्रमा खेती गरी ३३,७०,९७० के.जी अन्न फलको 
देखखन्छ । यससम्बन्र्ी वडागत र्ववरण ताललका  नं २० मा प्रस्तजत गररएको छ ।  
ताललका नं· 20 :  अन्न उत्पादनसम्बन्र्ी र्ववरण 

वाडन नं. 
 

अन्नवाली 
खेती गररएको क्षिेफल )रोिनीमा( उत्िादन )के.न्त्ज.मा( पवपि )के.न्त्ज.मा( 

1 1,845.50 308208 1780 

2 306.60 339676 248 

3 12,681.69 385666 5555 

4 2,540.06 354543 1912 

5 2,915.50 371810 950 

6 20.32 142310 600 

7 771.16 365188 36900 

8 1,640.10 246189 5602 

9 2,220.95 420129 8448 
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वाडन नं. 
 

अन्नवाली 
खेती गररएको क्षिेफल )रोिनीमा( उत्िादन )के.न्त्ज.मा( पवपि )के.न्त्ज.मा( 

10 2,960.00 315809 2200 

11 3,165.31 121442 24 

ज्म्मा 31,067.19 3370970 64219 
श्रोतः घरिरुी िवेक्षण, २०७७ 

४.४.४ दलहन उत्पादनको अवस्था  

दलहन उत्पादनको लार्ग २,३८३ रोपनी क्षेत्रमा खेती गरी ६०,००२ के.जी दाल फलाइउ १५,४४९ 
के.जज. बबकि समेत गरेको देखखन्छ । यससम्बन्र्ी वडागत र्ववरण ताललका  नं २१ मा प्रस्तजत 
गररएको छ ।  
ताललका नं. 21 दलहन उत्पादनको अवस्था  

वाडन 
नं. 

दाल खेती गररएको क्षते्रफल 
(रोपनीमा) 

दाल उत्पादन  

(केजीमा) 
दाल बबकि पररमाण  

(केजीमा) 
1 36.5 1380 110 
2 95.5 489 20 
3 220.88 8005 12263 
4 752.71 18671 2672 
5 329 13379 0 
6 37.94 1771 31 
7 24.8 882 0 
8 142.05 4543 305 
9 14.05 418 20 

10 180.7 7488 20 
11 549.07 2976 8 
जम्िा 2383.195 60002 15449 

 

४.४.५ तेलहन उत्पादनको अवस्था  

तेलहन उत्पादनको लार्ग 1784.661 रोपनी क्षेत्रमा खेती गरी के.जी 29592 तेलहन फलाइउ 
700 के.जज. बबकि समेत गरेको देखखन्छ । यससम्बन्र्ी वडागत र्ववरण ताललका  नं २२ मा 
प्रस्तजत गररएको छ ।  
ताललका नं. 22 तेलहन उत्पादनको अवस्था  

वाडन 
नं. 

तलेहन उत्पादन 
(केजीमा) 

तले खेती गररएको क्षेत्रफल 
(रोपनीमा) 

तले बबकि परमाण  

(केजीमा) 
1 2067 66 95 
2 1732 570 15 
3 374 17 65 
4 477 33.55 8 
5 7488 160.1 0 
6 881 30.24 0 
7 2569 80.811 500 
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वाडन 
नं. 

तलेहन उत्पादन 
(केजीमा) 

तले खेती गररएको क्षेत्रफल 
(रोपनीमा) 

तले बबकि परमाण  

(केजीमा) 
8 5843 140.26 15 
9 981 19.08 0 
10 4384 101.19 0 
11 2796 566.43 2 

जम्मा 29592 1784.661 700 

४.४.५ नगदेबाली उत्पादनको अवस्था  

नगदेबाली उत्पादनको लार्ग 1000.7234 रोपनी क्षेत्रमा खेती गरी के.जी 90526 नगदेबाली 
फलाइउ 44490 के.जज. बबकि समेत गरेको देखखन्छ । यससम्बन्र्ी वडागत र्ववरण ताललका  नं 
२३ मा प्रस्तजत गररएको छ ।  
ताललका नं. 23 नगदेबाली उत्पादनको अवस्था  

वाडन नं. नगदेबाली उत्पादन 

(केजीमा) 
नगदेबाली उत्पादन 

क्षेत्रफल (रोपनीमा) 
नगदेबाली बबकि 

परमाण (केजीमा) 
1 35762 177 32218 
2 295 12 75 
3 2396 133.3 485 
4 33561 349.605 6136 
5 1049 42.6 59 
6 1396 31.02 0 
7 1357 12.4484 23 
8 5026 48.76 2075 
9 6388 86.45 2750 

10 2385 16.81 661 
11 911 90.73 8 

जम्मा 90526 1000.7234 44490 

४.४.६ फलफज ल उत्पादनको अवस्था  

फलफज ल उत्पादनको लार्ग 1343.02 रोपनी क्षेत्रमा खेती गरी के.जी 35424 फलफज ल फलाइउ 
31235 के.जज. बबकि समेत गरेको देखखन्छ । यससम्बन्र्ी वडागत र्ववरण ताललका  नं २४ मा 
प्रस्तजत गररएको छ ।  
ताललका नं. 24 फलफज ल उत्पादनको अवस्था  

वाडउ न.ं फलफज ल उत्पादन 

(केजीमा) 
फलफज ल उत्पादन 

क्षेत्रफल (रोपनीमा) 
फलफज ल बबकि परमाण 

(केजीमा) 
1 0 8 0 
2 120 16.5 0 
3 3007 699.1 1996 
4 2158 11.90 1250 
5 140 7 76 
6 1327 22.8 12 
7 876 10.73 4115 
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वाडउ न.ं फलफज ल उत्पादन 

(केजीमा) 
फलफज ल उत्पादन 

क्षेत्रफल (रोपनीमा) 
फलफज ल बबकि परमाण 

(केजीमा) 
8 13008 158.45 11112 
9 11318 56.05 10031 

10 390 12.25 33 
11 3080 340.23 2610 

जम्िा 35424 1343.02 31235 

 ४.४.७ खाद्यान्न आत्म तनभउरताको अवस्था 
कृर्र् आत्मतनभउरताको अवस्था हेदाउ सबैभन्दा आफ्नो उत्पादनले १२ महहना वा सो भन्दा बहढ 
खान पजग्ने घरर्जरी संयया ८.२ प्रततशत रहेको देखखन्छ । यससम्बन्र्ी वडागत र्ववरण ताललका 
न ं२५ मा प्रस्तजत गररएको छ ।  

तातलका नं· 25 :  खाद्यान्न उिलब्िताको अवस्था 

वाडउ न.ं 
३ महहना 
सम्म ४ - ६ महहना ७ -९ महहना ९ - १२  महहना 

१ वर्उ 
भन्दा बहढ नखजलको जम्मा 

1 53 197 170 23   443 
2 88 155 159 7 1 1 411 
3 323 322 96 47 6 54 848 
4 169 282 106 21 4 16 598 
5 6 47 299 137  3 492 
6 91 133 12  18 2 256 
7 120 158 75 27 15 1 396 
8 103 148 81 23 10 3 368 
9 104 262 96 78 2 1 543 

10 103 213 71 5  1 393 
11 407 95 18 5 1 4 530 

जम्मा 1567 2012 1183 373 57 86 5278 
प्रततशत 29.7 38.1 22.4 7.1 1.1 1.6 100.0 

 श्रोतः घरिरुी िवेक्षण, २०७७ 

४.४.८ कृर्र् तथा पशजसेवासँग सम्बजन्र्त मानव संसार्न  

कृर्र् तथा पशजसेवासँग सम्बजन्र्त मानव संसार्नको कज ल ३१जना रहेको छ जसमध्ये कृर्र् 
सम्बन्र्ी १६ र पशज सम्बन्र्ी १५ जना रहेको देखखन्छ । यससम्बन्र्ी र्ववरणलाई वडागत रुपमा 
ताललका नं २६ मा प्रस्तजत गररएको छ ।  

ताललका नं· 26:  कृर्र् तथा पशजसेवासँग सम्बजन्र्त मानव संसार्न 

वाडउ नं. कृर्र्बबज्ञ पशजर्चककत्सक जम्मा 
1 1  1 
2  2 2 
3 10 2 12 
4 2 2 4 
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वाडउ नं. कृर्र्बबज्ञ पशजर्चककत्सक जम्मा 
5   0 
6   0 
7 1 4 5 
8  2 2 
9 1 3 4 

10   0 
11 1  1 

जम्मा 16 15 31 
श्रोतः िहभातगतामूलक छलफल, २०७७ 

४.४.९ कृर्र् उपजमा लाग्ने रोग तथा कीरा 
कृर्र् उपजहरूमा लाग्ने रोग तथा कीराहरूमा खाद्यान्न वालीमा जरा कज हहने रोग, पतेरो, गवारो, 
फटके, फौजी कीरा र फट्याङ्ग्रा लाग्ने गरेको देखखन्छ भने तरकारी तथा पछौटे, डडजवा, लाही, 
गवारो जस्ता कीरा तथा रोग लाग्ने गरेको छ । फलफज ल बालीमा मजययतया कालो ढजसी, फेद 
कज हहने रोग, पतेरो, गवारो, औसा, फ्रज ट फ्लाइले क्षतत पजयाउउन गरेको छ । कृर्र् उपजमा लाग्ने रोग 
तथा कीराको र्ववरण ताललका नं २१ मा प्रस्तजत गररएको छ । 

ताललका नं· 27:  कृर्र् उपजमा लाग्ने रोग तथा कीरा 
ि.स. क्षेत्र मजयय रोग तथा कीरा 
१ तरकारी 

तथा 
नगदेबाली 

पछैटे डढज वा, बेनाउ गल्ने रोग, थोप्ले रोग/अगौटे डढज वा, खराने रोग,   तनमा टोड 
भाइरस, गोलभेडाको पात खन्ने ककरा, फलमा लाग्ने गवारो, सेतो खझगाँ, लाहह 
ककरा, लेख्न ेककरा, फल कज हाउने खझगाँ, क्यापलसड बग, सजलसजले, पछैटे डढज वा, अगौटे 
थोपलाढज वा, ओइलाउने रोग/खैरो र्पपा चक्के, भाइरसजन्य रोग, दादे रोग, खोस्टे 
रोग, आलजको पतूली/जोतहा ककरा, खजमे्र ककरा, रातो कलमला, फेद कटजवा, बबते्त ककरा, 
लेख्न ेककरा, लाही, ढजसीजन्य तथा ब्याक्टेरीयाजन्य 

२ फलफज ल लसिस हिटेजा, र्जले ढज से/खराने रोग, ध्वासे रोग, कालो ढजसी, फेद कज हहने रोग, काठ 
छेडने डाँठको गबारो, लेमन पजतली र लाभे, पात खन्ने कीरा, लाही, फल कज हाउने 
औसा, कत्ले ककरा, पतरेो, सजलसजले, लमली वग, र्िप्स, औजेरु 

३ तरकारी 
तथा 
नगदेबाली 

रातो कलमला, फेद कटजवा, बबते्त ककरा, लेख्न ेककरा, लाही, बनेाउ गल्ने रोग, पछैटे डढज वा, 
थोप्ले रोग/अगौटे डढज वा, खराने रोग, ढजसीजन्य रोग, तनमा टोड भाइरस, गोलभेडाको 
पात खन्ने ककरा, फलमा लाग्ने गवारो, सेतो खझगाँ, लाहह ककरा, लेख्न ेककरा, फल 
कज हाउने खझगाँ, क्यापलसड बग, सजलसजले, पछैटे डढज वा, अगौटे थोपलाढजवा, ओइलाउने 
रोग/ खैरो र्पपा चक्के, भाइरसजन्य रोग, दादे रोग, खोस्टे रोग, आलजको 
पतूली/जोतहा ककरा, खजमे्र ककरा 

श्रोतः िंस्थागत िवेक्षण, २०७७ 

४.५ पशपुालनको अवस्था 

सानीभेरी गाउपाललका लभत्र पशजपालनको अवस्था देहाय बमोजजम देखखन्छ ।  
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 गाउँपाललकालभत्र वार्र्उक रुपमा १६,२४५ भन्दा बहढ बाख्रा, ९४६५ भन्दा बहढ भैंसी उत्पादन 
हजने गरेको 

 जंगल र चरण क्षेत्र प्रसस्त रहेको  
 यातायातको र्वकससंगै कज खजरापालन गने अभ्यास सजरु भएको  
 पाललका लभत्र वार्र्उक रुपमा १३ म.े ट. कज खजराको मासज उत्पादन हजन ेगरेको  
 व्यवसातयक घाँस खेतीको अभ्यास सजरु भएको 
 पशज उपचार सजर्वर्ा उपलव्र् रहेको 

४.५.१ दधुजन्य चौपाया पशुपालनको अवस्था  

गाउँपाललका लभत्र ४४६५ घरर्जरीले ६०५१ दजर्जन्य पशज पालन गने गरेको देखखन्छ भने २०७७ 
सालमा २७, ३०२ ललटर दजर् बबकि गरेको छ । यससम्बन्र्ी वडागत र्ववरण ताललका  न ं२८ 
मा प्रस्तजत गररएको छ ।  

ताललका नं. 28:  दजर्जन्य चौपाया पशजपालनको अवस्था 
वाडउ न.ं दजर्जन्य चौपाया 

पाल्ने घरर्जरी 
पशजको 
सयंया 

दैतनक दजर् उत्पादन 
)ललटरमा(  

दजर् बबकिबाट हजने वार्र्उक 
आम्दानी  (रू हजारमा( 

1 382 411 176 6 
2 349 808 34 8 
3 646 893 610 513 
4 468 568 353 2312 
5 437 588 541 8352 
6 237 564 320 6 
7 340 565 142 167 
8 320 363 421 379 
9 461 354 939 14875 

10 347 364 1087 12 
11 478 573 750 672 

जम्मा 4,465 6051 5373 27302 

 श्रोतः घरिरुी िवेक्षण, २०७७ 

४.५.२ िासजुन्य चौपाया पशुपालनको अवस्था  

गाउँपाललका लभत्र ४३३९ घरर्जरीले २०,९९३ मासजजन्य पशज पालन गरेर भने २०७७ सालमा २७, 
102,315 के.जज. मासज उत्पादन गरी रू ९ करोड ९० लाख बराबरको मासज बबकि गरेको छ । 
यससम्बन्र्ी वडागत र्ववरण ताललका  नं २९ मा प्रस्तजत गररएको छ ।  

 

ताललका नं. 29:  मासजजन्य चौपाया पशजपालनको अवस्था 
वार्य न.ं िासजुन्य पश ु

पाल्ने घिधुिी 
िासजुन्य पशकुो 

सखं्या 
वावषयक िास ुउत्पादन 

(के.स्ज.) 
िास ुबिक्रििाट वावषयक 

आम्दानी  (रू हजाििा) 
1 382 1,942 487 576 
2 330 1,255 1,948 1,233 
3 597 3,101 13,858 171,569 
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4 468 2,665 17,072 21,335 
5 431 2,646 19,325 11,811 
6 225 860 758 1,340 
7 329 1,333 3,670 6,189 
8 310 1,287 11,156 7,397 
9 461 2,184 13,370 59,609 

10 346 1,722 11,802 6,777 
11 460 1,998 8,869 11,224 
जम्िा 4,339 20,993 102,315 99,060 

श्रोतः घरिरुी िवेक्षण, २०७७ 

४.५.३ िासुजन्य पंिीपालनको अवस्था  

गाउँपाललका लभत्र 3,981 घरर्जरीले 22701 पंक्षी पालन गरेर 110524 गोट अडडा र 17778 

के.जज. मासज उत्पादन गरेको देखखन्छ भने २०७७ सालमा मासज अडडा बबकिबाट रू ३ करोड ८४ 
लाख आम्दानी गरेको देखखन्छ । यससम्बन्र्ी वडागत र्ववरण ताललका  नं ३० मा प्रस्तजत 
गररएको छ ।  
ताललका नं. 30 पशजपंक्षीको मासज बबकिबाट वावषयक आम्दानी (रू हजाििा) 

वाडउ न.ं पकं्षी पाल्ने  

घरर्जरी 
पकं्षीको  

सयंया 
अडडा उत्पादन  

(गोटामा) 
पकं्षीको मासज बबिी  

(केजीमा) 
मासज र अणडा  

बबिबाट आम्दानी 
1 381 929 3680 46 613 
2 303 1791 361 50 0 
3 459 2391 7802 2748 9124 
4 468 2707 7953 6048 14858 
5 434 3317 31699 3935 2567 
6 219 1103 3498 108 120 
7 232 1322 1675 85 61 
8 270 1424 9218 1350 1108 
9 460 2663 13624 1704 1022 

10 346 2285 15135 33 14 
11 409 2769 15879 1671 8996 

जम्मा 3,981 22701 110524 17778 38483 

श्रोतः घरिरुी िवेक्षण, २०७७ 

४.५.४ िौिी पालनको अवस्था  

गाउँपाललका लभत्र ३०८ घरर्जरीले १०३० घार मौरी पालन गरेर ३४९९ के.जज. मह उत्पादन गरेको 
देखखन्छ । २०७७ सालमा मह बबकिबाट रू २ लाख ५३ हजार आम्दानी गरेको देखखन्छ । 
यससम्बन्र्ी वडागत र्ववरण ताललका  नं ३१ मा प्रस्तजत गररएको छ ।  
ताललका नं. 31 घििा िौिीपालन गनुय भएको छ ? 

वार्य न.ं मौरी पाल्ने  

घर सयंया 
मौरी घार वार्र्उक मह  

उत्पादन (केजीमा) 
मह बबकिबाट वार्र्उक  

आम्दानी (रू मा) 
1 5 12 44 22220 
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2 34 80 184 138 
3 75 282 1213 227793 
4 44 140 721 508 
5 37 199 496 1006 
6 19 121 288 298 
7 9 24 44 8 
8 6 17 49 104 
9 24 49 165 97 

10 32 49 143 40 
11 23 57 152 1538 

जम्मा 308 1030 3499 253750 

श्रोतः घरर्जरी सवेक्षण, २०७७ 

४.५.५ पशुपन्छीिा लाग्ने िोग तथा कीिा 
पशजपन्छीमा लाग्ने रोग कीराहरूमध्ये पशजमा भ्यागजते, चरचरे, खोरेत र एन्िेक्स तथा पन्छीमा 
जजका, रानी आदी मजयय रुपमा रहेका छन ्। पशजपन्छीमा लाग्ने रोग तथा कीराको र्ववरण तलको 
ताललका नं ३२ मा प्रस्तजत गररएको छ । 

ताललका नं· 32 :  पशज पन्छीमा लाग्ने रोग तथा कीरा 
ि.स ं क्षेत्र मजयय रोग तथा कीरा 
१ पशज  खोरेत, नाम्ले, माटे, छेरौटे, जजका, भ्याागजत,े चरचरे, एन्थेर्क्स, पी .पी.आर , एन यरूरया, 

डमाउटाइहटस, डायररया, पाइरेक्सलसया, एनोरेजक्सस, एल एफ, राउन्डओम, टेपओम, महोस्ट, 

हटक्स, सलभउसाइहटस, भेिाइहटस, पायोमेिा, स्वइन कफबर, खोरेत, रेर्वज,साउने ज्वरो, जजम्म्रा, 
उर्पयाँ, ककनाउ, लजतो, थजनेलो 

२ पन्छी रानी खेत, क्सीडडपेलसस, लस आर डी, सल्मोनेलालसस, फबल पक्स, हवाइडाइररया, मेरेक्स, 

जजका, गम्वोरो 
श्रोतः संस्थागत सवेक्षण तथा सहभार्गतामूलक छलफल, २०७७ 

४.६ उद्योग तथा व्यवसाय 

उद्योग तथा व्यवसाय क्षेत्रको समग्र अवस्था देहाय बमोजजम रहेको छ ।  
 पाललकामा ६१ वटा साना पसल, १४ वटा घरेलज उद्योग र ६ वटा लघज उद्योगहरु 

सञ्चालनमा रहेको 
 सदरमजकाम लसम्ली बजारमा कररव ८ वटा खाने वस्ने व्यवस्था भएका होटल सहहत 

पाललका भररमा कज ल २३ वटा होटल, लज र रेस्टज राँ रहेको 
 होटलहरूमा जम्मा गरेर ६६ वटा कोठा र १५४ वटा बेडहरू उपलब्र् रहेको 
 गाउँपाललका भरीका व्यवसायहरूबाट कज ल ३७६ रोजगारी सजृना भएको 

४.६.१ व्यापाि ि व्यवसायसम्िन्धी ववविण 

गाउँपाललका लभत्र जम्मा ३४५ साना ठूला व्यापार व्यवसाय रहेको देखखन्छ । यससम्बन्र्ी वडागत 
र्ववरण ताललका  नं ३३ मा प्रस्तजत गररएको छ । 
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ताललका नं· 33 :  व्यापार तथा व्यवसायको र्ववरण 

वाडउ न.ं तनजी सहकारी साझेदारी जम्मा 
1 22 

  
22 

2 15 
  

15 
3 67 1 4 72 
4 17 1 3 21 
5 17 

 
1 18 

6 4 
  

4 
7 13 

  
13 

8 28 
  

28 
9 96 

 
1 97 

10 22 
  

22 
11 33 
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जम्मा 334 2 9 345 

 श्रोतः िंस्थागत िवेक्षण, २०७५ 

४.६.२ उद्योग सम्िन्धी ववविण 

गाउँपाललका लभत्र जम्मा २३ वटा लघज, साना तथा मझौला उद्योग रहेको देखखन्छ । यससम्बन्र्ी 
वडागत र्ववरण ताललका  नं ३४ मा प्रस्तजत गररएको छ । 

ताललका नं· 34 :  उद्योग सम्बन्र्ी र्ववरण  

वर्य न.ं स्वामित्व प्रकाि 

तनजी सहकािी साझेदािी जम्िा लघ ु

(२५ 
लाख 
भन्दा  
कि) 

घिेल ु

(२५ 
लाख 
सम्ि) 

िध्यि 

(२५ 
लाख - 

१ 
किोर्) 

ठुला 
(१ 

किोर् 
भार्ा 

िार्थ ) 

जम्िा 

2 1 
  

1   1  1 
3 8 2 

 
10 5 3 2  10 

5 2 
  

2 1 1   2 
6 

 
1 

 
1   1  1 

7 1 
 

1 2  1  1 2 
8 

 
1 

 
1  1   1 

9 4 
 

1 5 1 2 2  5 
10 

  
1 1 1    1 

जम्िा 16 4 3 23 8 8 6 1 23 
 

४.७  पययटन ववकास 

पयउटन बबकास क्षेत्रको समग्र अवस्था देहाय बमोजजम रहेको छ ।  

 र्ालमउक पयउटनको पूवाउर्ार प्रसस्त रहेको  
 यजद्र् पयउटन,् गजररल्ला म्याराथन जस्ता कायउिम प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन भैरहेको  
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 पयउटन र्वकासको लार्ग प्रकृततक श्रोत र सम्पदा प्रसस्त रहेको 

४.७.१ पययटकीय स्थलहरूको ववविण 

गाउँपाललका लभत्र तनम्न प्रमजख पयउटकीय क्षेत्रहरू रहेकाछन ्।  

ताललका नं· 35 :  पयउटकीय स्थलहरूको र्ववरण 

नाम  वाडउ नम्बर ठेगाना प्राकृततक श्रोतको प्रकार 

अर्यचर्र पोखरर 3 Adhayachur पोखरी 
चमेरे गजफा 4 Gaunbari गजफा 
खोर खोला गजफा 4 Rarmri गजफा 
मजसेदजला गजफा 4 Rarmri गजफा 
दहनेटा पोखरर 5 Melchor पोखरी 
पजरुखोला झरना  6 Purukhola झरना 
भेरी दह 7 Bheri daha पोखरी 
४.७.२  होटल, रिसोटय तथा िेष्टुिेन्टसम्िन्धी ववविण 

गाउँपाललका लभत्र सामान्य खालका २० वटा होटल तथा लज छन ् ।  यससम्बन्र्ी र्ववरण 
ताललका नं ३६ मा प्रस्तजत गररएको छ ।  

ताललका नं· 36 :  होटल, ररसोटउ तथा रेष्टज रेन्टसम्बन्र्ी र्ववरण 

वार्य न.ं होटेल वा लज 

1 2 
2 1 
3 5 
4 1 
7 1 
8 5 
9 4 
11 1 

जम्िा 20 
श्रोतः िंस्थागत िवेक्षण, २०७७ 

पवस्ततृ तबवरणको लातग http://sanibheri.digitalprofile.com.np/insti/table6  हेनुनहोि ।  

४.८ िैंक तथा बित्तीय संस्थासम्िन्धी ववविण 

यस क्षेत्रमा एउटा र्वकास बैंक, २ वटा लघज र्वत्त संस्था र १ वटा वाखणज्य बैंक रहेको छ साथ ै
यहा ११ वटा सहकारी ससं्थाहरू रहेका छन ्। यससम्बन्र्ी र्ववरण ताललका नं ३७ मा प्रस्तजत 
गररएको छ ।  

ताललका नं· 37 :  बैंक तथा र्वत्तीय संस्थासम्बन्र्ी र्ववरण 

प्रकार २. नाम वाडउ न.ं ठेगाना सम्पकउ  न ं

http://sanibheri.digitalprofile.com.np/insti/table6
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लघज र्वत्त ससं्था तछमेकी लघजबबत्त ससं्था लललमटेड  8 लसम्ली 9860479421 

र्वत्तीय ससं्था NIC एलसया लघजबबत्त ्संस्था लललमटेड  9 लसम्ली 9861400719 

वाखणज्य वैंक सनराइज बैंक लललमटेड 9 लसम्ली 9867295233 

श्रोतः िंस्थागत िवेक्षण, २०७७ 

४.८.१ िैंकिा खाता हुने घिधिुीको बिविण  

गाउँपाललका भररमा १५९७ घरर्जरीको मात्र बैंक वा बबत्तीय संस्थामा खाता रहेको देखखन्छ । 
यससम्बन्र्ी र्ववरण ताललका नं ३८ र ३९ मा प्रस्तजत गररएको छ ।  

तातलका नं· 38 :  बैंङ्क तथा र्वर्त्तय संस्थामा खाता हजने घरपररवार र्ववरण 

वाडउ नं. खाता हजने घरपररवार संयया खाता नहजने घरपररवार जम्मा 
1 225 218 443 
2 5 405 410 
3 402 445 847 
4 78 521 599 
5 29 462 491 
6 72 184 256 
7 60 336 396 
8 181 187 368 
9 315 227 542 
10 91 302 393 
11 139 391 530 

जम्मा 1597 3678 5275 

 

तातलका नं· 39 :  बैंङ्क तथा र्वर्त्तय संस्थामा अनजसार खाता हजने घरपररवार र्ववरण 

 वार्य न.ं  िचत सिहू िैंक तथा  ववत्तीय ससं्था सहकािी अन्य जम्िा 
1 76 85 69  225 
2  4 1  5 
3 6 347 48 1 402 
4 1 73 2  76 
5  30 0  30 
6 32 30 6 4 72 
7 1 42 16 1 60 
8 1 176 4  181 
9  311 5  316 
10  90 0  91 
11  130 9  139 

जम्िा 101 1330 160 6 1,597 
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४.९ व्यावसातयक सीपिलूक तामलि मलनेहरूको ववविण 

व्यावसातयक सीपमूलक ताललम हालसल गने कज ल ३०२ रहेको देखखन्छ । यससम्बन्र्ी वडागत र्ववरण ताललका नं.  ४० मा प्रस्तजत गररएको छ । 

ताललका नं· 40 :    ताललम अवर्र्का आर्ारमा व्यावसातयक सीपमूलक ताललम ललनेहरूको र्ववरण 

वार्य 
अटो 

िोिाइल 

कला 
सम्िन्धी 

कृवष सम्िन्धी 
(जेटी, जेहटए) जनस्वास््य पलास्म्िगं र्किी 

पययटन, 

टुि गाइर् पशसु्वास््य 

बिजुली 
मिस्त्री 

मसकिी 
कापेन्री 

मसलाई, 

िनुाई, िहुटक अन्य जम्िा 
1 5  1 5  1     10 6 28 
2 3  1   1   1  1 1 8 
3 4 6 18 20 1 5 4 5 9 2 34 9 117 
4   1 5    2  1 5  14 
5   4 3    2  2 14 4 29 
6   3 2  2 2  2  6  17 
7   2        10 1 13 
8   4   1 1 1 1  20 1 29 
9   5 1  2  1 1  7  17 
10      1       1 
11   4 2  1  8 1 2 3 8 29 
जम्िा 12 6 43 38 1 14 7 19 15 7 110 30 302 

श्रोत: घरिरुी िवेक्षण ,२०७७
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४.१०  पारिवारिक खचय तथा आम्दानी 
४.१०.१ मशषयकअनुसाि वावषयक आम्दानीको ववविण   

घरर्जरीले वार्र्उक रुपमा प्राप्त गने और्त कज ल आम्दानी रू ४ लाख ५६ हजार हजने गरेको देखखन्छ 
। र्वलभन्न लशर्उकबाट वार्र्उक रुपमा प्राप्त गने आम्दानीको  वडागत र्ववरण ताललका नं ४१ 
मा प्रस्तजत गररएको छ ।   

ताललका नं· 41 :  लशर्उकअनजसार पररवारको और्त वार्र्उक आम्दानीको र्ववरण रू हजारमा 
वार्य 
 नं. अन्नवामल  फलफुल  

पशुपन्छी  

पालन   तिकािी   जडर्वुटी   श्रि  व्यापाि  

 वैदेमशक   

िोजगाि  जार्गि  अन्य  

1 7  34 13  70 2 99 16 4 

2 25   20  126 100 263 233 59 

3 30 55 45 23 85 75 21 195 42 4 

4 24 19 46 14 5 47 6 187 34 22 

5 8 15 61 2  83 5 361 27 23 

6 15 20 13   31 3 165 26 8 

7 25 18 36 20 20 84 18 176 90 15 

8 10 43 28 19 4 62 6 164 27 17 

9 28 180 34 24 100 41 16 139 52 16 

10 17 13 38 - 4 28 4 64 44 1 

11  181 33 -  50 15 135 52 0 
 जम्िा  22 58 44 15 24 64 11 166 41 11 

श्रोतः घरिरुी िवेक्षण, २०७७ 

४.१०.२ मशषयकअनुसाि वावषयक खचयको ववविण   

घरर्जरीले वार्र्उक रुपमा हजने और्त कज ल खचउ रू ३ लाख ७६ हजार हजने गरेको देखखन्छ । र्वलभन्न 
लशर्उकबाट वार्र्उक रुपमा खचउको  वडागत र्ववरण ताललका नं ४२ मा प्रस्तजत गररएको छ ।   
ताललका नं· 42 :  लशर्उकअनजसार पररवारको और्त वार्र्उक खचउको र्ववरण रू हजारमा 
वाडउ नं. खाद्यान्न लत्ता कपडामा लशक्षा स्वास्थ्य चाडपवउ कृर्र् कायउमा ईन्र्न मोबाई वा ईन्टरनेट 

1 16 10 17 20 12 1 2 6 

2 25 16 19 11 6 0 4 2 

3 42 21 33 34 15 29 19 17 

4 40 25 34 15 16 3 2 7 

5 21 20 39 43 14 7 0 8 

6 42 34 1,125 1,214 16 0 0 11 

7 28 21 1,078 21 13 7 28 7 

8 44 26 33 45 17 10 8 9 

9 39 17 16 21 15 5 3 7 

10 34 21 26 16 15 2 2 6 

11 225 55 92 76 39 17 18 25 

जम्मा 53 24 166 88 17 10 8 10 
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४.१०.३ ऋण मलने घिधिुीको ववविण 

कज ल ५७७१ घरर्जरीमध्ये र्वगत एक वर्उमा ऋण ललने घरर्जरी संयया ११२२ घरर्जरी रहेको छ । 
यससम्बन्र्ी वडागत र्ववरण ताललका नं. ४३ मा प्रस्तजत गररएको छ ।   

ताललका नं· 43 :  ऋणको उद्देश्य अनजसार घरपररवार र्ववरण 

वाडउ न.ं उद्योग  

ब्यापार 

घर  

खचउ लशक्षा और्र्र्  

उपचार 
अन्य 

जम्मा ऋण  

ललने 
ऋण नललने 

पररवार  
कज ल  

जम्मा 
1 12 34 46 36 176 304 139 443 
2  1 3 2  6 405 411 
3 62 64 59 69 2 256 592 848 
4 5 9 11 2 12 39 559 598 
5 2 1   1 4 488 492 
6 28 53 61 77 77 296 -40 256 
7 6 4 1 3  14 382 396 
8 13 18 5 17 1 54 314 368 
9 26 40 8 18 4 96 447 543 
10 3  3 3 1 10 383 393 
11 23 6 4 10  43 487 530 

जम्िा 180 230 201 237 274 1122 4156 5278 

श्रोत: घरिरुी िवेक्षण , २०७७ 
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परिच्छेद ५: सािास्जक बिकास िेत्र  

५.१ सािास्जक बिकास िेत्रको अवस्था  

नेपालको संर्वर्ान २०७२ मा साझा तथा एकल अर्र्कारका सूची माफउ त संर्वर्ानले र्वलभन्न 
अर्र्कारकासाथ स्थानीय तहलाई माध्यलमक तह सम्मको लशक्षा, आर्ारभूत स्वास्थ्य, खानेपानी 
व्यवस्थापन, सामाजजक समावेशीकरणका नीततहरुको अवलम्वन जस्ता जजम्मेवारी हदएको छ ।  
अको तफउ  मानव र्वकासलाई व्यवजस्थत गनउ र्वश्वका मजलजकहरुले समथउन गरेको दीगो र्वकास 
लक्ष्यले व्यवस्था गरेको लशक्षा, स्वास्थ्य, खानपेानी, सरसफाई तथा सामाजजक न्यायका 
र्वर्यहरुलाई स्थानीयस्तरमा कायाउनवयन गने जजम्मेवारी पतन स्थानीय सरकारलाई हदएको छ 
। यसै सन्दभउमा सानीभेरी गाउँपाललकाको सामाजजक र्वकासको अवस्थाको र्वश्लेर्ण देहाय 
बमोजजम हदइएको छ ।  
 

यस पररच्छेदमा गाउँपाललकाको लशक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी तथा सरसफाई, समावेशीकरणको 
अवस्था, यजवा तथा खेलकज द र कला तथा संस्कृतत जस्ता र्वर्यहरूलाई समावेश गररएको छ। 
गाउँपाललका लभत्र एक वटा क्याम्पस सहहत ४५ वटा र्वद्यालय छन ्भने ४९ वटा सामजदातयक 
बालबबकास केन्र र ४ वटा सामजदातयक लसकाई केन्रहरु रहेकाछन ्। र्वद्यालयहरुको सङ्यया 
राम्र ै देखखए पतन र्वद्यालयबाट प्रदान भैरहेको लशक्षालाई अवको आर्थउक र्वकासको सोँचलाई 
सहयोग पज¥याउन ेखालको बनाउनज पने हजन्छ । ११ वटा वडा मध्ये ५ वटा वडामा मात्र ११ वटा 
स्वास्थ्यचौकी र १ वटा अस्पताल रहेको छ । स्वास्थ्य क्षेत्रलाई भरपदो र सजर्वर्ा सम्पन्न 
बनाउदै लैजानज पने भएको छ । 
५.१.१ सािस्जक बिकास िेत्रको सिग्र अवस्था  

सानीभेरी गाउँपाललकाको सामाजजक बबकास क्षेत्रको बबकासको अवस्थालाई हेनउ केहह महत्वपूणउ 
सूचकहरू तललाका ४३ मा हदइएको छ ।  
ताललका नं. 44: सामजजक बबकास क्षेत्रका केहह महत्वपूणउ सूचकहरू  
र्ववरण इकाई आ.व.०७५/७६  

को अवस्था) 
साक्षर जनसंयया प्रततशत 75 

खजद भनाउदर (आर्ारभूत)  संयया 90 

स्नातक तह उतीणउ जनसंयया जना ३०० 
सामाजजक सजरक्षाबाट लाभाजन्वत लक्षक्षत वगउ संयया २००० 

स्नातक तह उर्त्तणउ गने महहला जना ७५ 
र्वरामी पदाउ सवउप्रथम स्वास्थ्य चौकीरप्राथलमक स्वास्थ्य केन्ररअस्पताल जाने 
जनसंयया 

प्रततशत ८० 

सरकारी, गैर सरकारी र तनजी क्षेत्रमा रोजगार जना १५०० 
प्रारजम्भक बाल कक्षामा अध्ययनरत ४–५ बर्उका बालबाललका जना ९७५ 
बालमैत्री लसकाइ र्वर्र् अवलम्बल गने र्वद्यालय प्रततशत ५५ 
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र्ववरण इकाई आ.व.०७५/७६  

को अवस्था) 
प्रार्वर्र्क लशक्षामा अध्ययनरत र्वद्याथी संयया २७५ 
उच्च लशक्षामा अध्ययनरत र्वद्याथी संयया ३८५ 
कक्षा १० को जजर्पए औसत प्रततशत २.४ 
कक्षा १२ को जजर्पए औसत प्रततशत १.६ 
कक्षा १० को तनरन्तरता दर प्रततशत ७० 
पानी तथा सरसफाइ सजर्वर्ासहहत छात्र तथा छात्रा शौचालय तनमाउण भएका 
र्वद्यालय  

संयया ५ 

बालमैत्री पजवाउर्ार (पखाउल, कक्षा कोठा र खेल मैदान) भएका र्वद्यालय संयया ३ 
बालक्लव गठन भएका र्वद्यालय संयया १० 
महहला लशक्षकको अनजपात संयया १/७ 
र्वज्ञान र कम्प्यजटर प्रयोगशाला भएका संयया ५ 
प्रार्वर्र्क र्वद्यालय संयया १ 
उच्च लशक्षा क्याम्पस संयया १ 
प्राथलमक स्वास्थ्य केन्ररअस्पताल पजग्न लाग्न ेऔसत समय लमनेट ६० 

कम तौल भएका ५ बर्उमूनीका बालबाललका प्रततशत ०.१ 

पूवउ प्रसूतत सेवा ४ पटक प्राप्त गने गभउवती प्रततशत ६० 

स्वास्थ्य संस्थामा प्रसजती गराउने गभउवती महहला प्रततशत ९० 

झाडापखालाको संिमण दर (प्रतत हजारमा) जना ५ 

स्वाशप्रश्वासको संिमण (ब्च्क्ष्) दर (प्रतत हजारमा) प्रततशत ५ 

पररवार तनयोजनका सार्नको प्रयोग दर प्रततशत ५० 

स्वास्थ्य र्वमा गने पररवार संयया ५०० 

आर्ारभजत सजर्वर्ा (खानेपानी, शौचालय, वर्थउङ्ग वाडउ र परामशउ केन्र आहद) 
उपलब्र् स्वास्थ्य संस्था 

संयया 
९५ 

पाइपलाइनबाट र्वतररत पानी प्रयोग गने घरर्जरी प्रततशत ९० 

सकिय खानेपानी र सरसफाई उपभोक्ता सलमतत संयया १२ 

सार्ारण शौचालय भएका घरर्जरी प्रततशत ९५ 

सावउजतनक शौचालय संयया ५ 

जोखखमयजक्त अवस्थामा साबजन पानीले हात र्जने  प्रततशत ९० 

फोहोर र्वसजउन स्थल भएको घरपररवार  प्रततशत ५० 

फोहोर वगीकरण गरी र्वसजउन गने पररवार प्रततशत २० 

नेततृ्वदायी पदमा महहला र अन्य लक्षक्षत वगउको प्रतततनर्र्त्व भएका स्थानीय 
सलमततरसंरचना 

संयया २०० 

समावेशी (महहला, बालबाललका, अपाङ्गता भएका व्यजक्त र अन्य र्पछडडएको वगउ) 
प्रतततनर्र्त्व भएका सलमतत, संयन्त्र तथा संजाल 

संयया २१० 

लैंर्गक हहसंा र छज वाछज त सम्बन्र्ी घटना (बार्र्उक) संयया ४ 

सीपमूलक ताललम प्राप्त अपाङ्गता भएका व्यजक्त  ३० 

व्यवसातयक सीपमूलक ताललम प्राप्त महहला संयया १५० 

उद्दार, उपचार र सहयोग प्राप्त गने हहसंाजन्य घटना पीडडत संयया ५ 
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र्ववरण इकाई आ.व.०७५/७६  

को अवस्था) 
होटेल, यातायात र घरेलज कामदार बालश्रलमक संयया ५ 

घर व्यवहार तथा कारोबार सम्बन्र्ी तनणउयमा महहला सहभागी हजने पररवार प्रततशत १०० 

स्नातक तह उर्त्तणउ गने महहला जना ७५ 

र्वद्यालय वाहहर रहेका (५–१५ वर्उ) बालबाललका जना ८० 

वैदेलशक रोजगारीमा गएका यजवा संयया 533 

यजवाक्लब, संजाल तथा संस्था संयया २० 

कभडउ हल तथा खेलकज द मैदान संयया २ 

जजल्ला, प्रदेश र राजष्ियस्तरमा प्रतततनर्र्त्व गने खेलाडी संयया ७ 

क्लब, सञ्जाल र संस्थामा आवद्र् यजवा संयया ७०० 

उद्यम, व्यवसाय र स्वरोजगारीमा संलग्न यजवा संयया ५०० 

अलभयान्ता वा स्वयंसेवक यजवा संयया ४० 

संरक्षक्षत कला, सँस्कृतत र सम्पदा संयया १ 

श्रोतः घरर्जरी सवेक्षण २०७७ 

५.२ मशिा तथा िानवसंसाधन 

सानीभेरी गाउँपाललकाको शैक्षक्षक जस्थतत तथा शैक्षक्षक संस्थाहरूको समग्र अवस्था देहाय अनजसार 
छ । 

 आर्ारभूत र माध्यलमक र्वद्यालय गरी जम्मा ४५ वटा र्वद्यालय सञ्चालनमा रहेको  
 पाललकामा कररब ७० प्रततशत जनसंयया साक्षर रहेको (कररब ९० प्रततशत ५—१४ 

वर्उउमेर समूह, ८५ प्रततशत १६—५९ उमेर समूह र २३ प्रततशत ६० वर्उ वा सोभन्दा 
मार्थकोउमेर समूहमा)  

 कररब  २७  प्रततशत  जनसंयया  तनरक्षर रहेको (६०  वर्उभन्दा  मार्थको 
जनसंययामा कररब  ७५  प्रततशते १५—६० उमेर समूहमा २८ प्रततशत र ५—१४ उमेर 
समूहमा १० प्रततशत तनरक्षर) 

 खजद भनाउदर आर्ारभूत तहमा ९३.१५ प्रततशत र माध्यलमक तहमा २८ प्रततशत रहेको  
 प्रायः सबै र्वद्यालयहरूमा  चर्उपीको सजर्वर्ा भए तापतन अझै ४ वटा र्वद्यालयमा 

उक्त  सजर्वर्ा प्राप्त हजन  नसकेको  
 पाललका लभत्र ४९ वटा बाल र्वकास केन्र सञ्चालनमा रहेको 
 आर्ारभूत (कक्षा १–५) तहमा स्थायी लशक्षक ७०, अस्थायी लशक्षक ५, रहात  लशक्षक 

३५ र कक्षा ६–८ को आर्ारभूत तहमा स्थायी लशक्षक १०, राहात  १८ र माध्यलमक 
तह (कक्षा ९–१०) मा स्थायी ५, राहत ५ र (कक्षा ११–१२) तहमा  स्थायी ४, अनजदान २ 
गरी जम्मा १५४ जना लशक्षक कायउरत रहेको 
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साििताको अवस्था.२.१ ५  

पाँच वर्उ मार्थको जनसंययाको साक्षरता दर ८८ प्रततशत रहेको छ । गउँपाललकामा अझै पतन 
१२ प्रततशत गाउँबासी तनरक्षर रहेको देखखन्छ  । यससम्बन्र्ी झलक रेखार्चत्र १ मा देखाइएको 
छ ।  

रेखार्चत्र 1  :  साक्षरताको जस्थतत 

श्रोत :घरिरुी िवेक्षण , २०७७ 
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गाउँपाललकाको साक्षरता सम्बन्र्ी वडागत र्ववरण ताललका नं. ४५ मा प्रस्तजत गररएको छ ।  

ताललका नं· 45 :  साक्षरताको अवस्था 

वार्य 
उिेि  

कि 

आधािभतू  

तह 

एिक्रफल वा 
सो भन्दा िार्थ 

पवूय  

प्रथमिक 

प्राववर्धक 

एसलमस 

िास्ध्यिक  

तह 

साधािण  

लेखपढ 

स्नातक  

तह 

स्नातकोत्ति  

तह तनििि नखुलेको जम्िा 
1 172 683  60  380 316 74 7 532 61 2285 
2 159 708 3 70 16 233 325 197 57 345 89 2202 
3 328 1022 1 140 46 1355 1155 135 31 82 150 4445 
4 186 1121  698  712 11 186 21  84 3019 
5 220 911  69  687 211 34 10 432 65 2639 
6 114 339  144  363 264 53 6 76 40 1399 
7 130 263  467 4 521 238 103 11 182 55 1974 
8 121 412  182  486 222 28 1 278 66 1796 
9 196 819  101  895 2 91 15 621 90 2830 
10 163 596  26 5 489 345 46 5 145 63 1883 
11 238 741  13 6 678 390 114 13 455 117 2765 
जम्िा 2027 7615 4 1970 77 6799 3479 1061 177 3148 880 27237 
प्रततशत 7.4 28.0 0.0 7.2 0.3 25.0 12.8 3.9 0.6 11.6 3.2 100.0 

 श्रोत : घरिरुी िवेक्षण , २०७७
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५.२.२ शैक्षिक संस्थासम्िन्धी ववविण 

सानीभेरी गाउँपाललका लभत्र कज ल ४९ सामजदातयक र १ वटा संस्थागत र्वद्यालय सञ्चालनमा 
रहेका छन ्। यस सम्बन्र्ी वडागत र्ववरण ताललका नं ४६ मा प्रस्तजत गररएको छ ।  

ताललका नं· 46 :  शैक्षक्षकस्तरअनजसार शैक्षक्षक संस्थाको र्ववरण 

वाडउ ससं्थागत समजदातयक जममा 
1 

 
4 4 

2 
 

5 5 
3 1 6 7 
4 

 
5 5 

5 
 

6 6 
6 

 
4 4 

7 
 

3 3 
8 

 
4 4 

9 
 

3 3 
10 

 
3 3 

11 
 

6 6 
जम्मा 1 49 50 

श्रोत :घरिरुी िवेक्षण , २०७७ 

सानीभेरी गाउँपाललका लभत्र कज ल ४९ मध्ये ३३ वटा आर्ारभूत र १३ वटा माध्यलमक 
र्वद्यालय सञ्चालनमा रहेका छन ्। यस सम्बन्र्ी वडागत र्ववरण ताललका नं ४७ मा प्रस्तजत 
गररएको छ ।  

ताललका नं· 47 :  तह अनजसार शैक्षक्षक संस्थाको र्ववरण 

वार्य न.ं 
पवूय प्राथमिक  

१ किा भन्दा कि 

आधािभतू ववद्यालय  

(१ देखी ८ किा सम्ि) 
िाध्यमिक ववद्यालय  

(८ देखी १२ किा सम्ि) जम्िा 
1  2 2 4 
2 1 3 1 5 
3 2 4 1 7 
4 1 3 1 5 
5  4 2 6 
6  4  4 
7  3  3 
8  4  4 
9  1 2 3 
10  1 2 3 
11  4 2 6 
जम्िा 4 33 13 50 

श्रोतः िंस्थागत िवेक्षण, २०७७ 

नोटः पवस्ततृ तबवरणको लातग http://sanibheri.digitalprofile.com.np/insti/table1 हेनुनहोि ।  

http://sanibheri.digitalprofile.com.np/insti/table1
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५.२.३ ववद्यालयिा अध्ययनित ववद्याथी ववविण 

यस गाउँपाललका लभत्रका र्वद्यालयमा अध्ययन गरररहेका र्वद्याथीहरूको कज ल संयया १०,२६० 
जना रहेको छ । यस सम्बन्र्ी वडागत र्ववरण ताललका नं ४८ मा प्रस्तजत गररएको छ ।  

ताललका नं· 48 :  र्वद्यालयमा अध्ययनरत र्वद्याथी र्ववरण 

वार्य 
पूवय प्राथमिक आधािभूत िाध्यमिक जम्िा कुल जम्िा 
छात्रा छात्र छात्रा छात्र छात्रा छात्र छात्रा छात्र 

1 47 65 358 367 76 77 481 509 990 
2 42 48 264 263 56 42 362 353 715 
3 121 143 455 441 196 154 772 738 1510 
4 53 73 341 347 169 160 563 580 1143 
5 81 74 384 382 128 126 593 582 1175 
6 30 33 193 141   223 174 397 
7 27 39 138 117 0 0 165 156 321 
8 44 44 152 153 0 0 196 197 393 
9 57 71 342 285 379 378 778 734 1512 
10 32 50 290 346 158 149 480 545 1025 
11 80 92 465 444 46 52 591 588 1179 
जम्िा 614 732 3382 3286 1208 1138 5204 5156 10360 

श्रोतः िंस्थागत िवेक्षण, २०७७ 

 

५.२.४ ववद्यालयको भौततक अवस्था 
यस गाउँपाललकालभत्र रहेका कज ल ५० र्वद्यालयहरूमा १२३ कच्ची र ५१ पक्की भवन रहेको 
देखखन्छ । यससम्बन्र्ी र्वस्ततृ र्ववरण ताललका नं ४९ मा उल्लेख गररएको छ ।  

ताललका नं· 49 :  र्वद्यालयको भौततक अवस्थासम्बन्र्ी र्ववरण 

र्वद्यालय 

कच्ची  

भवन  

सखं्या 

कच्ची  

कोठा  

सखं्या 

पक्की  

भवन  

सखं्या 

पक्की  

कोठा  

सखं्या 
आर्ारभतू र्वद्यालय (ECD देखी ८ सम्म) 76 232 15 11 

पवूउ प्राथलमक१ कक्षा भन्दा तल ( ECD) 5 12 0 0 

माध्यलमक र्वद्यालय (ECD देखी १२ सम्म) 42 117 36 89 
जम्िा 123 361 51 100 

श्रोतः िंस्थागत िवेक्षण, २०७७ 

५.२.५ मशिकको ववविण 

र्वद्यालयहरूमा कज ल १२१ स्वीकृत दरवन्दी भएकोमा ३४८ जना लशक्षक कायउरत रहेको देखखन्छ 
। आर्ारभजत र माध्यालमक तहमा र्वद्यालयगत रुपमा लशक्षकहरूको र्ववरणलाई ताललका नं ५० 
मा उल्लेख गररएको छ ।  
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ताललका नं· 50 : लशक्षक दबउन्दी र लशक्षकको र्ववरण 

वार्य 

स्स्वकृत दियन्दी काययित मशिक, मशक्षिका 
पूवय प्राथमिक आधािभूत िाध्यमिक जम्िा पूवय प्राथमिक आधािभूत िाध्यमिक जम्िा 
ि पु ि पु ि पु ि पु ि पु ि पु 

1 1 0 1 7 0 0 8 3 0 7 17 0 6 33 
2 0 0 1 3 8 0 12 5 0 3 14 0 3 25 
3 5  1 11   12 9  7 31  5 52 
4 2  4 6   10 5  10 13  5 33 
5 3   8   8 6  5 28 1 7 47 
6 4  3 6   9 4  7 17   28 
7 2 0 1 5 0 0 6 3 2 4 10 0 0 19 
8 3 0 1 6 0 0 7 4 0 6 10 0 0 20 
9 2 0 3 15 0 10 28 3 0 4 16 0 7 30 
10 1 0 1 11 0 0 12 3 0 2 17 0 8 30 
11 4 0 1 8 0 0 9 6 0 7 15 0 3 31 

जम्िा 27 0 17 86 8 10 121 51 2 62 188 1 44 348 
श्रोतः िंस्थागत िवेक्षण, २०७७ 

५.२.६ ववद्याथी भनाय तथा तनिन्तिता  

र्वद्यालयहरूमा र्वद्याथी भनाउ दर ८८ प्रततशत र तनरन्तरता दर ८३ प्रततशतको हाराहरीमा 
देखखन्छ । यस सम्बन्र्ी वडागत र्ववरणलाई ताललका नं ५१ मा उल्लेख गररएको छ ।  

 

ताललका नं· 51 :  भनाउ दर, तनरन्तरता दर,  

वार्य न.ं 
खुद भनाय दि तनिन्तिता दि 

पवूय प्राथमिक आधािभतू िाध्यमिक पवूय प्राथमिक आधािभतू िाध्यमिक 

1 67.5 81.5 52.0 58.3 70.8 56.0 
2 81.6 64.8 76.0 86.0 58.0 77.0 
3 88.6 93.0 85.0 79.2 88.0 95.0 
4 85.0 90.0 90.0 66.3 78.3 90.0 
5 88.8 93.8 90.0 69.2 84.2 92.5 
6 89.5 93.3  80.0 86.3  
7 95.0 85.7  92.7 90.0  
8 94.5 97.5  91.0 97.0  
9 83.3 77.3 79.0 83.3 97.3 92.0 
10 95.3 91.3 95.5 92.7 95.7 87.5 
11 110.8 95.5 88.5 79.3 89.0 80.5 

जम्िा 89.6 88.0 81.6 78.8 84.1 83.0 

श्रोतः िंस्थागत िवेक्षण, २०७७ 
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५.२.७ मसकाई उपलब्धी दि 

र्वद्यालयहरूमा र्वद्याथीको लसकाइ उपलव्र्ी दर ६२ देखख ६७ प्रततशत र उततणउ दर ९ण देखख 
९४ प्रततशतको हाराहरीमा देखखन्छ । यस सम्बन्र्ी वडागत र्ववरणलाई ताललका नं ५२ मा 
उल्लेख गररएको छ ।  
ताललका नं· 52 :   लसकाई उपलब्र्ी दर र उततणउ दर 

 मसकाई उपलब्धी दि उततणय दि 
वार्य न.ं किा ८ किा १० किा १२ किा ८ किा १० किा १२ 

1 61.00 70.00  96.67 96.00  
2 55.00 60.00  91.00 95.00  
3 59.00 65.00 70.00 100.00 100.00  
4 58.50 49.00  92.50 100.00 80.00 
5 60.00 72.50 80.00 95.00 92.50  
6 52.00   100.00   
7 62.00   100.00   
8 100.00   100.00   
9 56.00 54.50 55.00 100.00 100.00 100.00 
10 55.50 60.00 65.00 99.50 85.00 90.00 
11 54.00   99.00   

जम्िा 59.65 62.55 67.50 97.20 94.73 90.00 
श्रोतः िंस्थागत िवेक्षण, २०७७ 

५.२.८ आधािभूत मशिा पुिा गने  

गाउँपाललकामा आर्ारभूत लशक्षा पजरा गने जम्मा र्वद्याथी संयया ११११ जना देखखन्छ । यस 
सम्बन्र्ी वडागत र्ववरणलाई ताललका नं ५३ मा उल्लेख गररएको छ ।  
 

ताललका नं· 53 :  आर्ारभूत लशक्षा पजरा गने जनसंयया 
वार्य आधािभतू मशिा पिुा गने छात्र आधािभतू मशिा पिुा छात्रा जम्िा 

1 43 50 93 
2 26 37 63 
3 81 101 182 
4 58 57 115 
5 67 55 122 
6 29 25 54 
7 24 18 42 
8 27 25 52 
9 65 63 128 
10 43 54 97 
11 76 87 163 

जम्िा 539 572 1111 
श्रोतः िंस्थागत िवेक्षण, २०७७ 
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५.२.९ छात्रववृत्त तथा हदवा खाजा ि प्राववर्धक मशिाको अवस्था 
र्वद्यालयहरूमा छात्रवरृ्त्त प्राप्त गने र्वद्याथी संयया ३,९७७ र हदवा खाजा सेवा पाउने र्वद्याथी 
संयया ५,३५९ रहेको छ । यस सम्बन्र्ी र्ववरणलाई ताललका नं ५४ मा प्रस्तजत गररएको छ । 
ताललका नं· 54 :  छात्रवरृ्त्त तथा हदवा खाजा र प्रार्वर्र्क लशक्षाको अवस्था 

वडउ छात्रवतृ्ती वा अन्य सजर्वर्ा पाउने हदवा खाजा खान रपाउने 
छात्र छात्रा जम्िा छात्र छात्रा जम्िा 

1 93 389 482 282 239 521 
2 88 229 317 220 204 424 
3 132 436 568 300 325 625 
4 85 331 416 261 271 532 
5 13 355 368 320 350 670 
6 8 101 109 133 149 282 
7 8 83 91 130 136 266 
8 89 98 187 165 151 316 
9 104 339 443 265 231 496 
10 109 299 408 227 217 444 
11 68 520 588 385 398 783 

जम्मा 797 3,180 3,977 2,688 2,671 5,359 

श्रोतः िंस्थागत िवेक्षण, २०७७ 

५.२.१० लक्षित छात्रववृत्त तथा अन्य सुववधासम्िन्धी ववविण 

लक्षक्षत छात्रवरृ्त्त तथा अन्य सजर्वर्ा प्राप्त गने र्वद्याथीहरूकी कज ल संयया १६७७ जना रहेको छ 
। यस सम्बन्र्ी र्ववरणलाई ताललका नं ५५ मा प्रस्तजत गररएको छ । 
 

ताललका नं· 55 :  लक्षक्षत छात्रवरृ्त्त  तथा अन्य सजर्वर्ा प्राप्त गने र्वद्याथी सम्बन्र्ी र्ववरण 

वार्य 
दमलत  

छात्र 

दमलत  

छात्रा 
अपाङ्ग  

छात्र 

जेहेन्दाि  

छात्र 

जेहेन्दाि  

छात्रा 
ववपन्न  

छात्र 

ववपन्न  

छात्रा 
अन्य  

छात्र 

अन्य  

छात्रा 
1 117 119 0 0 0 0 0 3 4 

2 88 93 0 0 0 0 0 0 0 

3 116 107      1  
4 85 80        
5 13 27      1  
6 7 8  2     85 

7 11 12 0 0 0 0 0 0 0 

8 52 62 1 2 1 0 0 1 2 

9 84 83 0 0 0 0 0 40 20 

10 109 69 0 0 0 0 0 0 0 

11 68 100 0 0 0 2 1 1 0 
जम्िा 750 760 1 4 1 2 1 47 111 

श्रोतः िंस्थागत िवेक्षण, २०७७ 
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५.३ स्वास््य तथा पोषण  

यस लशर्उकमा गाउँपाललकाको स्वास्थ्य तथा पोर्णको अवस्था सम्बन्र्ी र्ववरण प्रस्तजत गररएको 
छ । समग्रमा स्वास्थ्य क्षेत्रका अवस्था यस प्रकार छ ।  

 गाउँपाललकमा १ वटा १५ सैया अस्पत्ताल रहेको 
 ११ वटा आर्ारभजत स्वासथ्य सेवा केन्र, ३ वटा वर्थउङ्ग सेन्टर, १९ वटा खोप केन्र, १४ 

वटा गाउँघर ककजल्नक सञ्चालनमा रहेको, 
 पूणउ खोपयजक्त गापा घोर्णा भएको  
 दरबन्दी अनजसारको जनशजक्त रहेको  
 २८ प्रततशत सजत्केरी स्वास्थ्य संस्थामा हजने गरेको 
 २२ प्रततशतले पररवार तनयोजन सार्न प्रयोग गन ेगरेको  
 गाउँपाललकाले स्वस्थ्य सरसफाइ ऐन २०७५, स्वस्थ्य संस्था दताउ कायाउर्वर्र् २०७५, 

स्वास्थ्य योजना र गाउँपाललका अस्पत्ताल सञ्चालन कार्वउर्र् २०७६  लागज गरेको  
 

५.३.१ स्वास््य  संस्था तथा  सेवा सम्िन्धी ववविण  

गाउँपाललका क्षेत्रमा एक वटा  अस्पताल, ४ वटा स्वास्थ्य चौकी, ८ वटा सामजदातयक स्वास्थ्य 
केन्र (आर्ारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्र) रहेका छन ्(ताललका नं ५६) ।  

ताललका नं· 56 :  स्वास्थ्य संस्था तथा सेवासम्बन्र्ी र्ववरण 

वाडउ ठेगाना प्रकार नाम सम्पकउ  न ं

1 चाइनाबगर स्वास्थ्य चौकी चाइनाबगर स्वास्थ्य चौकी 9847832900 

2 र्गठाकोट सामजदातयक स्वास्थ्य इकाई आर्ारभतू स्वास्थ्य सेवा केन्र  9858030816 

3 पेदी सामजदातयक स्वास्थ्य इकाई आर्ारभतू स्वास्थ्य सेवा केन्र  9868415787 

4 मेगा स्वास्थ्य चौकी गरायला स्वास्थ्य चौकी 9868609734 

5 मेलचौर स्वास्थ्य चौकी दजली स्वास्थ्य चौकी 9849742079 

6 देउताखोला सामजदातयक स्वास्थ्य इकाई आर्ारभतू स्वास्थ्य सेवा केन्र  9867735691 

7 छोटेबगर अस्पताल सानीभेरी अस्पताल 9869761205 

7 शहरे सामजदातयक स्वास्थ्य इकाई आर्ारभतू स्वास्थ्य सेवा केन्र  9866827230 

8 फज िज  काललका सामजदातयक स्वास्थ्य इकाई आर्ारभतू स्वास्थ्य सेवा केन्र  9866618146 

9 लसम्ली सामजदातयक स्वास्थ्य इकाई सामजदातयक स्वास्थ्य इकाई 9809826071 

10 घनठाना सामजदातयक स्वास्थ्य इकाई आर्ारभतू स्वास्थ्य सेवा केन्र  9844754123 

11 काफलबोट स्वास्थ्य चौकी अमाउ स्वास्थ्य चौकी 9847981449 

श्रोतः िंस्थागत िवेक्षण, २०७७ 

५.३.२ दियन्दी तथा काययित स्वास््य किीको अवस्था 
गाउँपाललका लभत्रका स्वास्थ्य संस्थाहरूमा २ जना र्चककत्सक र ३८ जना अन्य स्वस्थ्यकमी 
कायउरत रहेको देखखन्छ (ताललका नं ५७) ।  
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ताललका नं· 57 :  दबउन्दी तथा कायउरत स्वास्थ्य कमीको सम्बन्र्ी र्ववरण 

प्रकाि 

र्चक्रकत्सक अन्य स्वास््यकिीको 
दिवन्दी संख्या काययित संख्या दिवन्दी संख्या अन्य काययित संख्या 

अस्पताल 1 1 5 13 

सामजदातयक स्वास्थ्य इकाई 0 1 11 10 

स्वास्थ्य चौकी 0 0 17 15 

जम्िा 1 2 33 38 

श्रोतः िंस्थागत िवेक्षण, २०७७ 

५.३.३ स्वास््य संस्थािा पहँुच  

गाउँपाललका लभत्रका २३.८ प्रततशत घरर्जरीलाई मात्र ३० लमनेट लभत्र स्वास्थ्य संस्थाहरूमा पजग्न 
सक्ने सजर्वर्ा रहेको देखखन्छ (ताललका नं ५८) ।  

ताललका नं· 58 :  घरबाट स्वास्थ्य संेंस्था पजग्न लाग्ने समयको आर्ारमा घरपररवार 

वाडउ न.ं १५ लमनेट भन्दा कम ३० लमनेट सम्म १ घडटा वा बहढ २ घडटा नखजलेको जम्मा 
1 70 89 27 257  443 
2 31 57 136 186 1 411 
3 150 185 339 173  847 
4 5 10 11 572 2 600 
5 1   490  491 
6 10 18 52 176  256 
7 23 193 165 15  396 
8 30 142 170 25 1 368 
9 35 177 241 89  542 
10 9 5 368 11  393 
11 8 9 128 385  530 

जम्मा 372 885 1637 2379 4 5277 

प्रततशत 7.0 16.8 31.0 45.1 0.1 100.0 

श्रोतः िंस्थागत िवेक्षण, २०७७ 

५.३.४ परिवािका सदस्यहरुको स्वास््य अवस्था  

गाउँपाललका लभत्रका ९६.५ प्रततशत मातनसहरू स्वस्थ रहेको छ भने २ प्रततशत जनसंययालाई 
सामान्य रोग लागेको देखखन्छ (ताललका नं ५९) ।  

ताललका नं· 59 :  पररवारका सदस्यहरुको स्वास्थ्य अवस्था 

वार्य नं. स्वस्थ सािान्य िोग 
लागेको 

दीघय िोग 
लागेको 

Covid-

19 
उपलब्ध 
नभएको 

जम्िा 

1 2066 197 16 
 

6 2285 
10 1860 15 5 

 
3 1883 

11 2719 11 17 1 17 2765 
2 2201 

 
1 

  
2202 
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वार्य नं. स्वस्थ सािान्य िोग 
लागेको 

दीघय िोग 
लागेको 

Covid-

19 
उपलब्ध 
नभएको 

जम्िा 

3 4059 143 184 35 14 4435 
4 2923 53 38 1 18 3033 
5 2624 3 8 

  
2635 

6 1297 73 28 
 

1 1399 
7 1945 16 7 

 
6 1974 

8 1771 16 8 
 

1 1796 
9 2820 7 

  
3 2830 

जम्िा 26285 534 312 37 69 27237 

प्रततशत 96.5 2.0 1.1 0.1 0.3 100.0 

श्रोतः घरिरुी िवेक्षण, २०७७ 

५.४ खानेपानी तथा सिसफाई 

यस लशर्उकमा गाउँपाललकाको खानेपानी तथा सरसफाईको अवस्था सम्बन्र्ी र्ववरण प्रस्तजत 
गररएको छ । समग्रमा खानेपानी तथा सरसफाई क्षेत्रको अवस्था यस प्रकार छ ।  

 ६० प्रततशत घरपररवारमा खानेपानी सजर्वर्ा पजगेको  
 बस्ती र पानीको मजहान रहेको  
 १ वटा सावउजतनक शौचालय रहेको  
 पाललकालाई खजला हदशामजक्त क्षेत्र घोर्णा गररएको  
 स्वच्छता घोर्ण, पूणउ सरसफाई कायउिम सञ्चालनमा रहेको  
 महहलाको चतेना, आय आजउनमा केहह मात्रमा बदृ्र्र् भएको  
 कज पोर्ण, बहजर्ववाह, लौंर्गक र्वभेद, परतनभउरता, घरेलज हहसंाबारे जनचतेना बदृ्र्र् भईरहेको 
 ज्येष्ठ नागररक सम्मानमा बदृ्र्र् भइरहेको 
 बलबबबाहमा कलम आइरहेको 

५.४.१ खानेपानीको श्रोतको आधाििा घिधिुी  

यस क्षेत्रमा पाइप र्ाराको पानी र मजलको पानी खानेपानीको मजयय श्रोतको रूपमा रहेको छन ्। 
कज ल ५२७७ घरर्जरी मध्ये ८६.७ प्रततशत घरर्जरीले सावउजतनक र्ाराको पानी र्पउने गरेको देखखन्छ 
। श्रोतअनजसार घरर्जरी र्ववरणलाई ताललका नं. ६० मा प्रस्तजत गररएको छ । 

ताललका नं· 60 :   खानपेानीको श्रोतको आर्ारमा घरर्जरी 
वाडउ नं. नखजलेको कुव  अन्य श्रोि  ि इि ि र  ि बाजतनक खोल  मुह न जम्म  

1 0 0 0 158 269 0 16 443 
2 1 0 1 5 394 0 10 1777 
3 0 0 1 4 745 3 94 2624 
4 3 1 1 24 527 0 44 3224 
5 0 0 0 12 459 0 20 3715 
6 1 0 0 0 254 0 1 3971 
7 3 0 1 8 373 0 11 4367 
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वाडउ नं. नखजलेको कुव  अन्य श्रोि  ि इि ि र  ि बाजतनक खोल  मुह न जम्म  

8 0 0 0 1 366 0 1 4735 
9 0 0 1 154 319 1 67 5277 
10 4 0 0 1 388 0 0 836 
11 0 0 1 4 480 32 13 1366 

जम्मा 12 1 6 371 4574 36 277 5277 

प्रततशत 0.2 0.0 0.1 7.0 86.7 0.7 5.2 100.0 

 श्रोतः घरिरुी िवेक्षण, २०७७ 

५.४.२ शौचालय प्रयोगको अवस्था 

कज ल ५२७७ घरर्जरी मध्ये ९५.९ प्रततशत घरर्जरीमा शौचालय रहेको छ । गाउँपाललका लभत्रका ४.१ 
प्रततशत घरर्जरीमा मात्र शौचालय नभएको देखखन्छ । यससम्बन्र्ी वडागत र्ववरण ताललका नं. 
६१ मा प्रस्तजत गररएको छ । 

ताललका नं· 61 :   शौचालय प्रयोगको अवस्था 
वाडउ नं. शौचालय नभएको सार्ारण जम्मा 

1 6 437 443 
2 22 389 411 
3 43 804 847 
4 76 524 600 
5 2 489 491 
6 3 253 256 
7 4 392 396 
8 4 364 368 
9 25 517 542 
10 11 382 393 
11 21 509 530 

जम्मा 217 5060 5277 

प्रततशत 4.1 95.9 100.0 

 श्रोतः घरिरुी िवेक्षण, २०७७ 

५.५ िहहला, िालिामलका तथा सािास्जक सिावेशीकिण 

कज ल २७,२३७ जनसंयया मध्ये ९७.६ प्रततशत मातनसहरू सपांग रहेकाछन ्। यससम्बन्र्ी वडागत 
र्ववरण ताललका नं. ६१ मा प्रस्तजत गररएको छ । 

ताललका नं· 62 :  अपाङ्गताको जस्थतत 

वडा  

न.ं अपाङ्गता  शारररीक  बाैद्र्वक  दृजश्टबबहहन वबहहरा मनोसामाजजक  
बहज 

अपाँगता नखजलेको जम्मा 

1 2247 16 1 5    9 2285 

10 1847 12 2 5  1  8 1883 

11 2721 6 3 2 2 1 9 10 2765 
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वडा  

न.ं अपाङ्गता  शारररीक  बाैद्र्वक  दृजश्टबबहहन वबहहरा मनोसामाजजक  
बहज 

अपाँगता नखजलेको जम्मा 

2 2178 12 1 1  1 1 4 2202 

3 4204 134 6 14 7 3 3 32 4435 

4 2983 8 4 4   1 32 3033 

5 2578 42  3  1   2635 

6 1331 36  10    8 1399 

7 1944 8 1 4  1  6 1974 

8 1762 21  3   1 7 1796 

9 2796 11 4 5 1 1 2 4 2830 

जम्मा 26591 306 22 56 10 9 17 120 27237 

प्रततशत 97.6 1.1 0.1 0.2 0.0 0.0 0.1 0.4 100.0 

स्रोतः घरपररवार सवेक्षण, २०७७ 

* वबहहराः सजन्न र बोल्न नसक्न े

५.६ ववैाहहक स्स्थतत 

गाउँपाललकाको बैवाहहक जस्थतत अनजसार वडागत र्ववरण देहाय बमोजजम रहेको छ । 

तामलका नं· 63 :  िैवाहहक स्स्थतत सम्िन्धी ववविण 

वाडउ न.ं अर्ववाहहत एकल र्ववाह वहज-र्ववाह पजनः र्ववाह 
र्वर्वा  

(एकल महहला) 
सम्बन्र्  

र्वच्छेद 

र्ववाहहत तर  

अलग बसेको 
उमेर  

कम 
जम्मा 

1 491 1083 7  95 9  600 2285 
2 488 1064 3 1 52 4  590 2202 
3 976 2257 8 1 110 14 6 1063 4435 
4 734 1500   95 13  691 3033 
5 611 1229 9  77 1  708 2635 
6 321 689   31   358 1399 
7 482 993 3  51 2  443 1974 
8 411 889 2  47 2  445 1796 
9 612 1406 13 12 74 5 14 694 2830 
10 398 905 3 1 65 4 5 502 1883 
11 608 1362   46 1 1 747 2765 

जम्मा 6132 13377 48 15 743 55 26 6841 27237 

स्रोतः घरपररवार सवेक्षण, २०७७ 

५.७ सािास्जक सिुिा काययिि बिविण  

सामाजजक सजरक्षा कायउिम सम्बन्र्ी र्ववरण ताललका नं ६४ मा प्रस्तजत गररएको छ ।  
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तातलका नं· 64 :  िामान्त्जक िरुक्षा भत्ताको पववरण         रकम रु .हजारमा  

व डा नं. बृद्ध भत्त  तविव  भत्त  अि ंग भत्त  भत्त  नतलएको उमेर कम जम्म  

1 33 58 5 14 2161 2285 
2 29 23 10 15 2120 2202 
3 100 46 16 7 4222 4435 
4 68 40 4 5 2901 3033 
5 60 17 4 63 2491 2635 
6 40 8 4  1347 1399 
7 39 27  10 1897 1974 
8 40 22  10 1716 1796 
9 76 32 3 26 2689 2830 
10 56 32 8  1783 1883 
11 44 25 6 6 2681 2765 

जम्मा 585 330 60 156 26008 27237 

श्रोतः िंस्थागत िवेक्षण, २०७७ 

५.८ यवुा तथा खेलकुद  

 प्रर्ानमन्त्री र मजययमन्त्री रोजगार कायउिम सञ्चालन भएको  
 पाललका लभत्र ३१०० जनाले १०० हदन रोजगार पाएको 
 मध्यपहाडी राजमागउ तनमाउणले रोजगर तथा लसप तनमाउणमा सहयोग पजगेको  
 सामान्य खेलकज दका भौततक पूवाउर्ार रहेकाको 
 खेलकज द प्रततयोर्गतामा सामान्य लगानी रहेको  

यससम्बन्र्ी वडागत र्ववरण देहायको ताललका नं ६५ मा प्रस्तजत गररएको छ ।  

ताललका नं· 65 :  सघं संस्थाहरूको बबवरण  
वार्य न.ं क्लि गसैस (NGO) सिहू (टोल ववकाश ) जम्िा 

1   6 6 
2   3 3 
3   10 10 
4   1 1 
5   3 3 
6   2 2 
7   5 5 
8 1  15 16 
9 1 1 18 20 
10   9 9 
11   21 21 

जम्िा 2 1 93 96 
श्रोतः िंस्थागत िवेक्षण, २०७७ 

पवस्ततृ जानकारीको लातग http://sanibheri.digitalprofile.com.np/insti/table9 मा हेनुनहोि । 

http://sanibheri.digitalprofile.com.np/insti/table9
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५.९ सािास्जक सिुिा 
 २ वटा प्रहरीचौकी रहेको   
 दबउन्दी अनजसारको जनशजक्त रहेको  

तातलका नं· 66 :  सािास्जक सुििा सम्िन्धी बिविण 

ि.स.ं  नाम प्रकार ठेगाना वाडउ नम्बर कायउरत सजरक्षा कमी 
१ पजततउमकाडा प्रहरी चौकी  प्रहरी चौकी चाइनाबगर 1 7 
२ लसम्ली प्रहरी चौकी  प्रहरी चौकी लसम्ली 8 10 

 

पवस्ततृ जानकारीको लातग http://sanibheri.digitalprofile.com.np/insti/table4  मा हेनुनहोि । 

http://sanibheri.digitalprofile.com.np/insti/table4
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परिच्छेद ६: भौततक पूिायधाि बिकास िेत्र 

६.१ पषृ्ठभमूि  

यस पररच्छेदमा भौततक पूवाउर्ारको जस्थतत र त्यसको उपयोगको अवस्थालाई प्रस्तजत गररएको 
छ । जस अन्तरगत सडक,  र्वद्यजत,  भवन,  बस्ती,  उजाउ,  सूचना संचार र आवास र भवन 
जस्ता र्वर्यहरू समावेस गररएको छ ।  

सानीभेरी गाउँपाललकाको मध्य भागबाट १८ कक.लम. को लम्बाईमा मध्ये पहाडी राजमागउ पूवउ–
पजश्चम भएर गएको छ । यसले गाउँपाललकाको सम्भावनाका ढोकाहरु खोलेको छ । पूवउमा 
मजलसकोट बजार र त्यो भन्दा पतन अझ पूवउ रुकज म पूवउ, बागलजङ, पवउत हजदै, पोखरा र काठमडडौ 
सम्मको बजारहरु जोडडएका छन ्। त्यसरी न ैपजश्चम ततर, जाजरकोटको खलंगा, दैलेख, सजखेत 
र नेपालगञ्ज जस्ता बजार केन्रहरु सम्पकउ मा आएका छन ्। साना स्थानीय सडकहरुको तनमाउण 
सँग ै स्थानीय ग्रमीण क्षेत्रले मध्ये पहाडड राजमागउसँग सम्बन्र् स्थापना भएको छ । यस्ले 
र्वर्वर् खाले व्यवसातयक कृर्र् उत्पादन र यसको बजारीकरणको सम्भावनाको ढोका खोलेको छ 
। थानीय सडक, ग्रामीण सडक, कृर्र् सडक र ती सडकमा पने पजल, झोलजंगेपजलको तनमाउण तथा 
ममउत सम्भार, वैकजल्पक ऊजाउ, १०० मे.वा. सम्मका लघज तथा साना जलर्वद्यजत्को उत्पादन ्तथा 
प्रवद्र्र्न, सामजदातयक भवन, कायाउलय भवन र आवासको तनमाउण तथा व्यवस्थापन, र बस्ती 
र्वकास, हाटबजार जस्ता पूवाउर्ारको तनमाउण, व्यवस्थापन र सञ्चालनको जजम्मेवारी नेपालको 
संर्वर्ान र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ ले गाउँपाललकालाई प्रदान गरेकोछ । यसले 
गाउँ तथा बजारहरुको समग्र र्वकास तथा आर्थउक कृयाकलापलाई गततशील बनाउनका साथ ै
सामाजजक अवसरहरूको सजृना गदै समदृ्र्र् हांलसल गनउ सहयोग पज¥याउँछ । 

ताललका नं· 67 :  भौततक पूबाउर्ार बबकास क्षेत्रका समग्र अवस्था  

ljj/0f OsfO{ 

आ.व. ०७५/७६ सम्िको 
अवस्था 

१२ है महहना यातायात सजचारु सडक लम्बाई कक.लम. २४ 

सडक घनत्व (प्रतत वगउ कक.मी. सडक लम्बाई) कक.लम. ५५ 

पक्की सडकमा पजग्न लाग्न ेऔर्त समय घडटा २ 

कच्ची सडक कक.लम. ५५ 
पक्की पजल (वेली र्िज समेत) कक.लम. ५ 
गापामा सूचारु ४ पाँगे्र सावउजतनक सवारी सार्न संयया ४० 
तनयलमत ममउत संभार भएको सडकको लम्बाई संयया ११ 
सजरक्षक्षत वस्तीमा बसोबास गने पररवार प्रततशत ३००० 
प्रवद्र्र्र्त तथा सजरक्षक्षत आवास क्षेत्र रोपनी ४५०० 
भूकम्प प्रततरोर्ी प्रर्वर्र् र मापदडड अनजसार तनमाउण भएका सावउजतनक 
भवन तथा संरचना 

संयया १० 

व्यवजस्थत नालाको लम्बाई कक.लम. १ 
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ljj/0f OsfO{ 

आ.व. ०७५/७६ सम्िको 
अवस्था 

स्थानीय र्वद्यजत ्उत्पादन कक.वा. १३० 
र्वद्यजत ्सेवा उपलब्र् घरर्जरी प्रततशत २५ 
सजर्ाररएको ऊजाउ प्रयोग गने पररवार प्रततशत ५ 
र्जवारहहत चजल्हो जडान भएका पररवार संयया ६० 
संचाललत जलर्वद्यजत आयोजना (लघज र साना) संयया ६ 
टेलललभजन र कम्प्यजटर उपलब्र् पररवार प्रततशत २५ 
इन्टरनेट सेवा प्रयोग गने जनसंयया प्रततशत १५ 
टेललफोनरमोबाइल प्रयोगकताउ प्रततशत ८० 
तनयलमत पत्रपबत्रका प्रयोग पररवार प्रततशत १० 
स्थानीय स्तरमा भएका प्रकाशन र प्रसारण संयया १ 

 
 

६.२ सर्क तथा यातायात  

 गाउँपाललकाको बबचभागबाट १८ कक.लम. लम्बाई भएर मध्यपहाडड राजमागउ गएको 
 गाउँपाललकालभत्र कच्ची सडक, खडडाजस्मथ (ग्राभेल) सडक लमलाएर कररब  ३००  कक.लम. 

छ । 
 क्षेत्रीय सडक समेत पाललका भएर गएको 
 भौततक पजवाउर्ार तनमाउणका लार्ग पचजउर मात्रामा र्गट्हट, ढजङ्गा, बालजवा रहेको 
 एक वडा एक कृर्र् सडक रहेको 
 गापाको केन्रबाट वडा नं ५ र ६ बाहेक अन्य सब ैवडा कायाउलयमा सडक पजगेको 
 ४ चाजक्लमाला, ३ कमैहद (कजच्च सडक) हहऊँदमा सञ्चालन भैरहेको 
 यातायात भाडादर व्यवस्थापन गनउ नसकेको 
 यातायाता गजरुयोजना तनमाउण गरी कायाउन्वयन भइरहेको 

  

६.३ पलुपलेुसा 
 मध्यपहाडी राजमागउ अन्तगउत पजलहरु बनेर सजचारु रहेको  
 सानीभेरी लगायत साना ठूला खोला, नदीमा झोलजङ्गे पजल रहेको   

६.३.१ झोलुङ्गे तथा पक्की सम्िन्धी बिविण 

गाउँपाललका लभत्र कज ल २२ वटा पजलहरू रहेका छन ्। जसमध्ये ३ वटा पक्की र १७ वटा झोलजङ्गे 
पजल रहेका छन ्। यससम्बन्र्ी र्ववरण देहायको ताललका नं ६८ मा प्रस्तजत गररएको छ । 

ताललका नं· 68 :  पजल पजलेसासम्बन्र्ी र्ववरण 

वार्य न.ं झोलङु्गे पलु पक्की पलु स्टील  पलु जम्िा 
1 2   2 
2 1   1 
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3 4 2 1 7 
4 2   2 
5 1   1 
6 2   2 
8 1 1  2 
9 3   3 
10   2 2 

जम्िा 16 3 3 22 
श्रोतः िंस्थागत िवेक्षण २०७७ 

६.३.२ पुलहरूको अवस्था  

गाउँपाललका लभत्र कज ल २२ वटा पजलहरू मध्ये २ वटा जजणउ र १२ वटा राम्रो रहेका छन ् । 
यससम्बन्र्ी र्ववरण देहायको ताललका नं ६९ मा प्रस्तजत गररएको छ । 

ताललका नं· 69 :  पजलहरूको अवस्था सम्बन्र्ी बबवरण 

वाडउ न.ं जजणउ हठकै राम्रो जम्मा 
1 

 
1 1 2 

2 
  

1 1 
3 1 4 2 7 
4 

 
1 1 2 

5 
 

1 
 

1 
6 

 
1 1 2 

8 1 
 

1 2 
9 

  
3 3 

10 
  

2 2 
जम्मा 2 8 12 22 

पवस्ततृ जानकारीको लातग http://sanibheri.digitalprofile.com.np/insti/table7  मा हेनुनहोि । 

६.४ ववद्यतु तथा िकैस्ल्पक उजाय 
 लसस्नेखोला, लसम्ली, खोला, देउता खोला आहद लघजजलर्वद्यजत्का श्रोत रहेको 
 तनमाउणार्ीन उत्तरगंगा योजना  सम्पन्न भएपतछ  राजष्िय र्ग्रड  प्रणालीमा आबद्र् भई 

थप र्वद्यजत उपलब्र् हजन सक्ने अवस्था रहेको   
 ९ वटा लघजजलर्वर्जत पररयोजना सञ्चालनमा रहेको  
 केजन्रय प्रसारण लाईनमा जोड्ने प्रकियामा रहेको  
 लगभग ४० प्रततशत घरर्जरीमा र्वर्जत सजर्वर्ा पजगेको 
 ९५ प्रततशत घरमा सोलार सजर्वर्ा (मोवाइल चाजउ र बर्त्त बाल्न लमल्ने) रहेको 

 

ताललका न·ं 70 :  वत्तीको प्रमजख स्रोतको आर्ारमा घरर्जरी सयंया 
वाडउ नं. मट्हटतेल सोलार र्वद्यजत (लघज) र्वद्यजत (राजष्िय प्रशारण) अन्य घर र्जरी 

1  421   21 443 

http://sanibheri.digitalprofile.com.np/insti/table7
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वाडउ नं. मट्हटतेल सोलार र्वद्यजत (लघज) र्वद्यजत (राजष्िय प्रशारण) अन्य घर र्जरी 
2 1 293 20 96 1 411 
3 2 167 151 517 10 847 
4 2 337 5 233 21 600 
5  431 53 5 2 491 
6  35 221   256 
7  12 383  1 396 
8  32 333  3 368 
9  51 193 278 20 542 
10  393    393 
11 1 519 2  7 530 

जम्मा 6 2691 1361 1129 86 5277 

पवस्ततृ जानकारीको लातग  http://sanibheri.digitalprofile.com.np/table1 मा हेनुनहोि । 

 

६.४.१ खाना पकाउने इन्धनको प्रिुख श्रोतअनुसाि घिधिुी  

५२७७ र्रर्जरी मध्ये ९८.९२ प्रततशतले दाउराबाट खाना पकाउने गरेको । यससम्बन्र्ी वडागत 
र्ववरण ताललका नं. ७० मा प्रस्तजत गररएको छ । 
तापलका नं· 71 :  खाना पकाउने इन्धनको प्रमुख श्रोतअनुसाि घिधुिी  पवविण 

वार्य न.ं एल वप ग्यास दाउिा नखुलेको जम्िा 
1 2 441  443 
2 1 409  410 
3 23 825  848 
4 6 591 1 598 
5  492  492 
6 1 255  256 
7  395 1 396 
8 1 365 2 368 
9 19 524  543 
10  393  393 
11  529  529 

जम्िा 53 5219 4 5,276 
प्रततशत 1.00 98.92 0.08 100.00 

 श्रोत :घरिरुी िवेक्षण  ,२०७७  

६.४.२ ित्तीको प्रिुख श्रोतअनुसाि घिधिुी ववविण 

५२७७ र्रर्जरी मध्ये ५१ प्रततशतले सोलार बर्त्त बाल्ने गरेको देखखन्छ । यससम्बन्र्ी वडागत 
र्ववरण ताललका नं. ७० मा प्रस्तजत गररएको छ । 
तापलका नं· 72 :  ििीको प्रमुख श्रोतअनुसाि घिधुिी पवविण  

http://sanibheri.digitalprofile.com.np/table1
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वडा न.ं मट्हटतले सोलार र्वद्यजत (लघज) र्वद्यजत राजष्िय प्रशारण अन्य जम्मा 
1  421  0 21 443 
2 1 293 20 96 1 411 
3 2 167 151 517 10 847 
4 2 337 5 233 21 600 
5  431 53 5 2 491 
6  35 221   256 
7  12 383  1 396 
8  32 333  3 368 
9  51 193 278 20 542 
10  393    393 
11 1 519 2  7 530 

जम्मा 6 2691 1361 1129 86 5277 

प्रततशत 0.1 51.0 25.8 21.4 1.6 100.0 
श्रोत : घरिरुी िवेक्षण , २०७७ 

६.५ आधतुनक सवुवधािा पहँुचको अवस्था 
कज ल ५२७७ घरर्जरीमध्ये ९५.४ प्रततशत घरर्जरीमा मोवाइल तथा टेललफोन सजर्वर्ा रहेको देखखन्छ 
। यस सम्बन्र्ी र्ववरण ताललका नं. ७३ मा प्रस्तजत गररएको छ ।  
ताललका नं· 73 :  आर्जतनक सजर्वर्ामा पहजँचको अवस्था 

वर्य  िेडर्
यो
 

टेम
लम

भज
न 

टेम
लफ

ोन
, ि

ोि
ाईल

 

कम्
प्य

टूि
 

ईन्
टि

नेट
 

िो
टि

सा
ईक

ल 

िो
टि

, क
ाि 

िेक्रि
जिे

टि
 

रय
ाक्
टि

, प
ाव
िहट

लि
 

िस
, र

क 
आ

दी 

हट
प्प

ि, 
रक

, ग
ाडर्

 

र्ोज
ि, 
एक्

सक्
या
भेट

ि 
(JC

B
) 

कुन
 ैप

तन
 छै

न 

1 9 3 412 - - 17 - - - - - - 32 
2 242 5 402 5 13 4 - - - - 1 - - 
3 712 106 793 22 5 38 2 - 1 - 1 - 15 
4 93 46 526 6 - 11 2 - 1 1 - - 26 
5 490 6 489 2 - - - 1 - - - - - 
6 10 - 243 1 - 1 - - - - - - 7 
7 344 18 378 13 - 10 - - - 1 1 1 6 
8 366 30 352 9 - 8 - - - - - - 1 
9 85 63 530 22 16 18 - - 1 1 1 - 10 
10 16 4 390 3 - 10 1 - - - - - - 
11 282 7 517 1 1 1 - - - - - - 6 

जम्िा 2,649 288 5,032 84 35 118 5 1 3 3 4 1 103 
प्रततशत 50.2 5.5 95.4 1.6 0.7 2.2 0.1 0.0 0.1 0.1 0.1 0.0 2.0 

 श्रोत : घरिरुी िवेक्षण , २०७७ 

 



 

60 
 

६.६ आवास तथा भवन 

सानीभेरी गाउँपाललकामा आवास तथा भवनको समग्र अवस्था देहाय बमोजजम छ ।  

 सहरी तथा बस्ती र्वकास भवन संहहता मापदडड २०७५ गाउँपाललकाले जारी गरेको 
 गाउँपाललकाको जग्गा रहेको  
 १ नं. वडाको वडा कायउलय भवन रहेको  
 बस्तीहरुमा यातायात सजर्वर्ा पजग्न थालेको  
 पाललका लभत्र लसम्ली लगायतका बजार केन्रहरुको र्वस्तार भैरहेको  
 भवन  तनमाउण  मापदडड प्रारम्भ भएको  
 र्वपद् जोखखममजक्त संरचना बनाउनेबारे चतेना बदृ्र्र् भएको 

ताललका नं· 74 :  घरसयंया आर्ारमा घरर्जरी 
वाडउ १ वटा २ वटा ३ वटा ४ वटा ५ वटा जम्मा 
1 323 98 19 2 1 443 
2 334 71 3 3 

 
411 

3 605 199 34 10 
 

848 
4 450 131 16 1 

 
598 

5 348 130 14 
  

492 
6 210 43 3 

  
256 

7 296 92 6 2 
 

396 
8 295 60 8 5 

 
368 

9 419 112 10 2 
 

543 
10 333 55 4 1 

 
393 

11 416 100 10 3 1 530 
जम्मा 4,029 1,091 127 29 2 5,278 

प्रततशत 76.4 20.7 2.4 0.5 0.0 100.0 

श्रोत : घरिरुी िवेक्षण , २०७७ 

 

६.६.१ घिको जगको आधाििा घिधिुी  

सानीभेरी गाउँपाललकामा ९१.७ प्रततशत घरहरूको जग ढज ंगा, माटोको रहेको छ । यस सम्बन्र्ी 
ताललका ७५ मा हदइएको  छ ।  

ताललका नं· 75 :  घरको जग कस्तो प्रकारको 

वाडउ न.ं काठको खम्बा माटो र ढजङ्गा लसमेन्ट र ढज ङ्गा नखजलेको जम्मा 
1 

 
423 19 1 443 

2 1 366 38 6 411 
3 1 663 176 8 848 
4 1 579 11 7 598 
5 

 
492 

  
492 

6 
 

253 1 2 256 
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वाडउ न.ं काठको खम्बा माटो र ढजङ्गा लसमेन्ट र ढज ङ्गा नखजलेको जम्मा 
7 

 
345 9 42 396 

8 
 

342 22 4 368 
9 

 
480 60 3 543 

10 
 

387 1 5 393 
11 

 
507 1 22 530 

जम्मा 3 4,837 338 100 5,278 

प्रततशत 0.1 91.7 6.4 1.9 100.0 

६.६.२ छानोका आधाििा घिधिुी ववविण 

छानोका आर्ारमा बसोबास गरेको घरसंययालाई वगीकरण गदाउ सबैभन्दा उच्च संययामा टायल 
वा ढजङ्गाको छाना घरमा बसोबास गने घरर्जरी संयया ६१ प्रततशत रहेको छ । छानोको आर्ारमा 
बसोबास गरेको घरर्जरीको र्ववरण ताललका नं. ७६ मा प्रस्तजत गररएको छ । 

ताललका नं· 76 :  छानोका आर्ारमा घरर्जरी र्ववरण 

वार्य 
आिमसमस 

ढलान काठको 
जस्ता वा 
च्यादि 

टायल वा 
ढुङ्गाको 

फुस वा 
खिको िाटोको अन्य नखुलेको जम्िा 

1 18  9 413  3   443 
2 11  23 358 12   7 411 
3 37  254 485 68  2 2 848 
4 12  68 479 32   7 598 
5  1 141 198 152    492 
6 1  125 91 38   1 256 
7 2  41 309 9   35 396 
8 20  115 218 14   1 368 
9 57  166 299 17  1 3 543 
10 1  174 205 13    393 
11 1 1 338 166 20   4 530 

जम्िा 160 2 1,454 3,221 375 3 3 60 5,278 
प्रततशत 3.0 0.0 27.6 61.0 7.1 0.1 0.1 1.1 100.0 

श्रोत :घरिरुी िवेक्षण  ,२०७७  

कोठाको आर्ारमा घरर्जरीको र्ववरण ताललका नं. ७७ मा प्रस्तजत गररएको छ । 

ताललका नं· 77 :  कोठा संययाको आर्ारमा घरर्जरी बबवरण 

वाडउ नं. १ कोठा २ कोठा ३ कोठा ४ कोठा ५ कोठा ६ कोठा उपलब्र् नभएको 
1  35 21 151 7 224 44 
2 3 68 22 119 15 159 133 
3 12 75 57 217 64 409 568 
4 3 43 68 65 139 270 53 
5  11 24 116 1 339 52 
6 4 22 24 15 6 174 45 
7 2 30 17 141 30 174 48 
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वाडउ नं. १ कोठा २ कोठा ३ कोठा ४ कोठा ५ कोठा ६ कोठा उपलब्र् नभएको 
8 2 36 20 147 9 154 108 
9 5 48 29 87 88 279 60 
10 2 89 10 201  88 24 
11 7 114 30 230 6 134 48 

जम्मा 40 571 322 1489 365 2404 1183 

 

६.७ सावयजतनक तथा सािदुातयक भवन 

गाउँपललका लभत्र सावउजतनक तथा सामजदातयक भवनहरू कज ल ५२ वटा रहेको देखखन्छ । भवन 
सम्बन्र्ी र्ववरणलाई ताललका नं. ७८ मा प्रस्तजत गररएको छ । 

ताललका नं· 78 :  सावउजतनक तथा सामजदातयक भवन र्ववरण 

वार्य न.ं सिदुातयक सिकािी भवन / कायायलय जम्िा 
1  3 3 
2  1 1 
3  5 5 
4  2 2 
5 1 3 4 
6 1 2 3 
7  1 1 
8  6 6 
9  10 10 
10  5 5 
11  6 6 

जम्िा 2 44 46 

पवस्ततृ जानकारीको लातग http://sanibheri.digitalprofile.com.np/insti/table3  मा हेनुनहोि । 

६.८ सचूना तथा सञ्चाि   

गाउँपललका लभत्र िूचना तथा िञ्चारको िमग्र अवस्था देहाय बमोन्त्जम छ ।  

 वडा नं. ४ टज रा र वडा नं.११ अमाउ सानो लेकमा २ वटा टावर (ल्तऋ्रलऋ्भ ्े ीेी) रहेको  
 रेडडयो मौराखारा एफएम १०६.५ मेगाहगउ सञ्चालनमा 
 टेलललभजनको कम मात्रमा पहजँच 

 ईन्टरनेट सेवा उपलव्र् रहेको  
 एन्रोइड फोनको प्रयोग बढ्नज 
 दजली ६ को छहरा लेकमा टावरको लार्ग सवेक्षण भै काम सजचारु भएको 

यस सम्बन्र्ी र्ववरणलाई ताललका नं. ७९ मा प्रस्तजत गररएको छ । 
 

 

http://sanibheri.digitalprofile.com.np/insti/table3
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ताललका नं· 79 :  सूचना तथा सञ्चार सम्बन्र्ी र्ववरण 

वर्य  िेडर्यो टेमलमभजन टेमलफोन, िोिाईल कम्प्यटूि ईन्टिनेट 

1 9 3 412 - - 
2 242 5 402 5 13 
3 712 106 793 22 5 
4 93 46 526 6 - 
5 490 6 489 2 - 
6 10 - 243 1 - 
7 344 18 378 13 - 
8 366 30 352 9 - 
9 85 63 530 22 16 
10 16 4 390 3 - 
11 282 7 517 1 1 

जम्िा 2,649 288 5,032 84 35 
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परिच्छेद ७: वन, वाताविण तथा बिपद् व्यवस्थापन  

७.१ पषृ्ठभमूि  

यस पररच्छेदमा वन तथा जैर्वक र्वर्वर्ता वातावरण र र्वपद् जोखखम व्यवस्थापन जस्ता 
क्षेत्रलाई समेहटएको छ । वन, वातावरण तथा र्वपद् व्यवस्थापन क्षेत्र अन्तगउत  वन  तथा 
भूसंरक्षण,  जलार्ार  संरक्षण,  वातावरण  संरक्षण,  जलवायज पररवतउन, फोहरमैला व्यवस्थापन, 

जल उत्पन्न प्रकोप तनयन्त्रण, र्वपद्व्यवस्थापन र बारुणयन्त्र सञ्चालन सम्बद्र् क्षेत्रहरू समावेश 
गररएका छन । नेपालको संर्वर्ानले प्रत्येक नागररकलाई स्वच्छ तथा स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न 
पाउने अर्र्कारको सजतनजश्चत गदै मौललक हकको व्यवस्था गरेकोछ । स्थानीयवासीको दैतनक 
जीवनमा आवश्यक पने काठ, दाउरा, घाँसपात, गैरकाष्ठ, वन पैदावारको आपूतत उ वनबाट नै हजने र 
कृर्र्, पशजपालन, पयउटन सजर्वर्ा पजग्ने हजनाले यसको प्रवद्र्र्न र भूक्षय रोकथाम गनउ स्थानीय 
सरकारको दातयत्व बनेको छ । नेपाल सरकार पक्ष भएर हस्ताक्षर गररएको दीगो र्वकास लक्ष्यले 
समेत वन, वातावरण, जलवायज अनजकूलनलाई जोड हदएको अवस्थामा गाउँपाललकाले 
स्थानीयस्तरको योजना बनाएको छ ।   
सानीभेरी गाउँपाललकाको बन, वातावरण तथा र्वपद व्यवस्थापन क्षेत्रको समग्र अवस्था तललाका 
८० मा हदईएको छ । 
 

ताललका नं· 80 :  बन, वातावरण तथा र्वपद् व्यवस्थापन क्षेत्रको बबकास नततजा  
र्ववरण इकाई आ.व. ०७५/७६  

सम्िको 
अवस्था 

रुख र्वरुवाले ढाकेको वा हररयाली वा वन क्षते्र हेक्टर ७३७० 
संरक्षक्षत तथा व्यवजस्थत वन क्षेत्र हेक्टर ५२०० 
संरक्षक्षत चरन क्षेत्र हेक्टर २५४६ 
उत्पाहदत काठ क्यूकफट ५५०० 
उत्पाहदत दाउरा चट्टा १०,००० 
उत्पाहदत गैह्रकाष्ठ वन पैदावर के.जज. २०,००० 
वनमा आर्ाररत उद्योग तथा व्यवसाय संयया ६ 
उपचार गररएकोरसंरक्षक्षत गल्छी र पहहरो संयया १ 
संरक्षक्षत भू–क्षय र बाढी संवदेनशील क्षेत्र संयया २ 
संरक्षक्षत र व्यवजस्थत तालतलैया र लसमसार क्षते्र संयया १० 
संरक्षण पोखरी संयया २ 
मनोरञ्जनस्थल, पाकउ  र हररत क्षेत्र हेक्टर १ 
प्रयोगमा भएका फोहोरमैला व्यवस्थापन प्रणाली संयया २ 
कम्पोष्ट–र्वन र गावेज–र्पट प्रयोग गने पररवार प्रततशत ५० 
परम्परागत उजाउ (दाउरा) प्रयोग गने घरर्जरी प्रततशत २० 
तनयलमत पूणउ सरसफाइको अभ्यास गने घरर्जरी प्रततशत २० 
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र्ववरण इकाई आ.व. ०७५/७६  
सम्िको 
अवस्था 

प्राथलमक उपचार ताललम प्राप्त जनशजक्त संयया ५० 
र्वपदबाट भएको बार्र्उक क्षती (जग्गा, संरचना, बाली नाली, पशज र अन्य 
सम्पत्ती) 

रु. 
लाखमा 

१० 

सजरक्षक्षत खजल्ला स्थान तथा आपत्कालीन सामजहहक आश्रयस्थल संयया ५ 
पहहरो वा नहद कटानबाट प्रभार्वत क्षेत्र हेक्टर २ 
र्वपद् व्यवस्थापन स्थानीय कोर् रकम (बार्र्उक) लाखमा ७ 
र्वपद् व्यवस्थापनमा कियाशील संघरसंस्थाहरु संयया २ 
सजरक्षक्षत, एकीकृत र व्यवजस्थत आवास क्षेत्ररवस्ती संयया १ 

 
 

७.२ जवैवक ववववधतासम्िन्धी ववविण 

जैर्वक र्वर्वर्ता सम्बन्र्ी सानीभेरी गाउँपाललकाको समग्र अवस्था देहाए बमोजजम छ ।  

 

 गा.पा. को कज ल क्षेत्रफलको ५४.३ प्रततशत वन, १५.७ प्रततशत झडडबजट्यान क्षते्र र ३.७ 
प्रततशत चरण क्षेत्र रहेको  

 वन क्षेत्रको बदृ्र्र् र घनापन रे्रै राम्रो रहेको  
 सामजदातयक वन उपभोक्ता सलमततहरु वन संरक्षण र व्यवस्थापनमा कियालशल रहेको  
 र्चलाउने, सल्ला, खयर, साल, बाँझ, गजराँस आहद यहाको वनका प्रजाती हजन  
 वन पैदावर तनकासीको लार्ग यातायातको पहजँच पजगेको  
 बहजमूल्य जडडबजटीहरू (र्चराइतो, ठूलोओखर, पाखनवदे आहद) रहेको 
 वन संरक्षण र संवद्र्र्नमा नागररकको सकिय बढेको 

यससम्बन्र्ी र्ववरण ताललका नं ८१ मा प्रस्तजत गररएको छ । 

ताललका नं· 81 :  जैर्वक र्वर्वर्तासम्बन्र्ी र्ववरण 

महत्विूणन िन्छीको नाम महत्विूणन जनावरको नाम महत्विूणन बनस्िततको नाम 
लाटोकोिेरो, हनु्त्चल, कोइली, तामे 
ढुकुर, तगद्ध, न्याउली, बाज, कतलज 

न्त्चतवुा, चरी बाघ, फ्याउरो, अिला 
माछा, मलिाप्रो, लंगरु बाँदर 

िाल, आिँ, अतमलो जातका (तिट्रि )
फलफुल, केरा, चाँि, िल्ला काफल 

श्रोतः िमहु छलफल तथा जानकार अन्तरवातान, २०७७ 
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७.३ भ ूतथा जलाधाि िेत्र  

यस क्षेत्रमा ठज लीभेरी तथा सानीभेरी लगायतका दजउनौं बाहै महहना बहने खोला रहेका छन ्। 
यस सम्बन्र्ी गाउँपाललकाको समग्र अवस्था देहाय बमोजजम छ ।   

 गाउँपाललकामा ५५ प्रततशतभन्दा बढी क्षेत्रफल वन तथा हररयाली रहनज  
 जनस्तरमा भूसंरक्षण तथा जलार्ार संरक्षणबारे चेतना अलभबदृ्र्र् भैरहेको ।  
 लसस्नेखोला, लसम्लीखोला, देउता खोला खोला तथा सानीभेरी नदी जस्ता जलश्रोतको 

ठूलो जालार्ार क्षेत्र रहेको  
 गाउँपाललका क्षेत्रमा व्यापकरूपमा सडक र्वस्तार भइरहेको  
 सावउजतनक फोहर उत्पादन न्यून रहेको  
 वातावरणमैत्री स्थानीय शासन प्रारूप २०७० लाई पाललकाले अवलम्वन गरररहेको  
 बजार क्षेत्रमा फोहरमैला व्यवस्थापनका  तनयलमत संयन्त्रहरू कियाशील रहेको  
 गाउघरमा घरायसी फोहरमैला व्यवस्थापन सम्बन्र्ी जनचतेना बढेको  
 यातायात सजर्वर्ाको र्वस्तारसँग ैपजनः प्रयोगमा आउने सीसी, हटन तथा कागजहरू 

संकलन गरी तनयाउत हजने गरेको  
 गाउँपाललकाले एक फोहरमैला व्यवस्थापन केन्रको स्थापना गरेको  
 फोहरमैला व्यवस्थापनका लार्ग तनजी क्षेत्रसँग सहकायउ गरी कायउ सञ्चालन 

भइरहेको 
 गाउँपाललकाले फोहरमैला ब्यवस्थापन कायाउर्वर्र् २०७५ तनमाउण गरेको 

तामलका न·ं 82 :  घि आगनिाट तनस्कने ठोस फोहोिको व्यवस्थापन 

वार्य 
न.ं 

एक ठाउँ 
जम्िा गिेि 
जलाउन े

केहह पतन 
गिेको छैन 

ससं्थाले 
फोहि 
सकंलन 
गिेको 

वगीकिण 
गिी अलग 
खाल्र्ोिा 
िाख्न े
गिेको 

वगीकिण 
नगिी 

खाल्र्ोिा 
िाख्न ेगिेको नखुलेको जम्िा 

1 1 442     443 

2  395  5 11  411 

3 89 522  68 168 1 848 

4 1 594    3 598 

5 372 7 3 1 109  492 

6 242 11 1  1 1 256 

7 312 81 1   2 396 

8 361 2    5 368 

9 2 540    1 543 

10  392    1 393 

11 1 526  2  1 530 

जम्िा 1,381 3,512 5 76 289 15 5,278 
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७.४ ववपद् जोखखि तथा व्यवस्थापन 

यस गाउँपाललका क्षेत्रमा र्वपद जोखखम तथा व्यवस्थापनसम्बन्र्ी र्ववरण देहाय बमोजजम रहेको 
छ ।  

 स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ र र्वपद व्यवस्थापन ऐन २०७५ ले 
स्थानीयस्तरको र्वपदको व्यवस्थापन गने जजम्मा स्थानीय तहलाई हदएको  

 गाउँपाललकाले र्वपद् व्यवस्थापन सम्वन्र्ी ऐन र कायाउर्वर्र् तनमाउण गरेको  
 गाउँपाललकामा वातावरण र र्वपद् व्यवस्थापन शाखा कृयालशल रहेको  
 तनमाउण कायउहरु प्रकोपमैत्री (भूकम्प प्रततरोर्ी, आगलागी प्रततरोर्ी) हजनज पने 

र्वर्यमा जनचतेना बदृ्र्र् भैरहेको 
 

६.४.१ खलुा तथा सावयजतनक स्थल बिविण 

बबपद् व्यववस्थापनको लार्ग महत्व राख्न ेसावउजतनकस्थलबारे ताललका नं. ८३ मा हदइएको छ ।  
 

तामलका न·ं 83 :  खुला तथा सावयजतनक स्थल बिविण 

 

वार्य न.ं 
खुला  
िदैान खेलिदैान पाकय  

िनोिञ्जन  

स्थल 

कृवष  

िेत्र 

चिन  

िेत्र 

वन 

 िेत्र पहहिो िाढी सखु्खा 
1 1    1 2 3   6 
2     2  2   3 
3 1 1 1  1  5  3 5 
4 1 1  1   10 1 1 8 
5    2   5   5 
6    2   2   2 
7      1 1   2 
8      1 1   2 
9       1   1 
10      5 6 1  10 
11       1   1 

जम्िा 3 2 1 5 4 9 37 2 4 45 

 

७.४.२  भवन िापदण्र् तथा भुकम्प प्रततिोधी घिको ववविण 

यस के्षत्रमा आर्जतनक मापदडड अनजसार बनेका भजकम्प प्रततरोर्ी भवनहरूमा बसोवास गने घरर्जरी 
सम्बन्र्ी वडागत र्ववरण ताललका नं ८४ रहेको छ   

ताललका नं· 84 :  भवन मापदडड तथा भजकम्प प्रततरोर्ी घरको र्ववरण 

वाडि 

र्वन मापदण्ड अनुसाि िनेको घिको पिविण रु्कम्प प्रपतिोधी घिको पवविण 

 छ   छैन   थाहा छैन   नखलेुको  जम्मा छ छैन थाहा छैन नखुलेको जम्मा 

1 19 423 1  443  443   443 
2  404  7 411 2 408 1  411 
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वाडि 

र्वन मापदण्ड अनुसाि िनेको घिको पिविण रु्कम्प प्रपतिोधी घिको पवविण 

 छ   छैन   थाहा छैन   नखलेुको  जम्मा छ छैन थाहा छैन नखुलेको जम्मा 

3 276 563 2 7 848 55 786 6 1 848 
4  586 1 11 598 1 592  5 598 
5  492   492  492   492 
6 153 89 13 1 256 3 249 4  256 
7 4 328 20 44 396 3 390 2 1 396 
8 4 356 3 5 368 1 363 2 2 368 
9 9 532  2 543 11 531 1  543 
10 5 379 3 6 393 2 389  2 393 
11 2 308 200 20 530 1 316 213  530 

जम्मा 472 4,460 243 103 5,278 79 4,959 229 11 5,278 
श्रोतः घरिरुी िवेक्षण, २०७७ 
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परिच्छेद ८: संस्थागत बिकास तथा सुशासन  

८.१ पषृ्ठभमूि  

नेपालको संर्वर्ानले गाउँपाललकालाई जनताको नजजकको स्थानीय सरकारको रुपमा व्यवस्था 
गरेकोछ । संर्वर्ानको अनजसूची ८ र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ माध्यलमक तह 
सम्मको लशक्षा, प्राथकक तहको स्वास्थ्य र स्थानीय तहको योजना तजजउमा तथा कायाउनवयनका 
साथ ैप्रमाखणत, लसफाररस, न्यातयक, अनजगमन मजल्याङ्कन जस्ता जनतासँग प्रत्यक्ष रुपमा सरोकार 
राख्न ेकामको जजम्मेवारीहरु स्थानीय तहलाई छ । गाउँपाललकाको उत्तरदातयत्व र जजम्मेवारी 
बहनसँग ैसजशासन र पारदलशउता जोडडएर आएको छ । गाउँपाललकाको कामलाई चजस्त र दजरुस्त 
राख्न पाललका लगायत सवेाप्रदायक कायउलयहरुसँग सम्बजन्र्त मानवीय शजक्तलाई समयानजकज ल 
सक्षम र कज सल बनाउन समेत गाउँपाललकाको दातयत्व बनेको छ । यसका लार्ग मौजजदा 
अवस्थाको र्वश्लेर्ण हजन आवश्यक हजने हजनाले संस्थागत र्वकास तथा सजशासन क्षेत्रको वस्तजगत 
र्वश्लेर्ण देहाय बमोजजम गररएको छ । 

८.२ संस्थागत ववकास तथा सशुासन If]qsf] सिग्र अवस्था 

सानीभेरी गाउँपाललकाको संस्थागत र्वकास तथा सजशासन क्षेत्रको समग्र अवस्था तललाका ८५ मा 
हदईएको छ ।   

ताललका नं· 85 :   संस्थागत बबकास तथा सजशासन क्षेत्रको ससमग्र अवस्था  
र्ववरण इकाई आ.व. ०७५/७६ 

सम्िको अवस्था 
गाउँपाललकाको नीतत, कानून तनणउय र सेवा प्रवाह बाट सन्तजष्ट सेवाग्राही प्रततशत ७० 
र्वलभन्न सेवा प्राप्त गने सेवाग्राही (बार्र्उक) संयया ३१०० 
गाउँपाललकाबाट संचाललत आयोजनाबाट लाभाजन्वत घरपररवार संयया १५०० 
प्रततव्यजक्त बार्र्उक बजेट लगानी (रु. हजारमा)  १५०० 
कियालशल नीततगत सलमतत तथा संयन्त्र (र्वर्ायन, सजशासन, लेखा, राजस्व, 

योजना तथा बजेट तजजउमा, अनजगमन आहद) 
संयया ९ 

स्थानीय कानून, नीतत तथा योजना तजजउमा प्रकिया नागररक पषृ्ठपोर्ण तथा 
सजझाव ललने माध्यमहरु    (संचार माध्यम, सूचना पाटी, अन्तरकिया, ललखखत 
प्रततकिया, सजझाव पेहटक, सामाजजक सञ्जाल आदी) 

संयया ५५ 

गाउँपाललकामा पेश भई सम्बोर्न भएका सेवा प्रवाह र र्वकास तनमाउण 
सम्बन्र्ी गजनासो  

प्रततशत २० 

गाउँपाललकामा कायउरत जम्मा कमउचारी संयया ५ 
गाउँपाललकामा कायउरत प्रार्वर्र्क मानव संशार्न संयया १७ 
उपलब्र् कायाउलय भवन (केन्र, वडा, शाखा, श्रोत तथा सेवा केन्र, अन्य आदी) संयया ६० 
सेवा सजचारु र्वर्य क्षेत्रका (स्वास्थ्य, कृर्र्, पशज सेवा, लशक्षा) कमउचारीहरु संयया १५० 
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र्ववरण इकाई आ.व. ०७५/७६ 
सम्िको अवस्था 

गाउँपाललकामा संचाललत संघीय र प्रदेश आयोजना तथा कायउिम इकाई संयया १५० 
गाउँपाललकाबाट संचाललत स्थानीय शासन, योजना तजजउमा तथा सेवाप्रवाह 
सम्बन्र्ी क्षमता र्वकास कायउिम (बार्र्उक) 

संयया २५६० 

संघ सरकारको राजस्व बाँडबाँड प्राप्त कज ल रकम रु.हजारमा १८७७२६ 
संघ सरकारबाट प्राप्त सशतउ अनजदान  रु.हजारमा ८५३७५ 
प्रदेश सरकारबाट प्राप्त समपजरुक अनजदान रु.हजारमा २८१११८१ 
स्थानीय गौरवका आयोजनाको सूची नभएको ५ 
तजजउमा भएका रणनीततक योजनाको र्वर्य क्षेत्र (पयउटन, यातायात, भूउपयोग, 

भौततक र्वकास आदी) 
संयया ८० 

कूल मध्ये उपभोक्ता सलमततबाट कायाउन्वयन भएका आयोजनाको अनजपात प्रततशत २५ 
 

८.३ संस्थागत ििता ववकास  

 गाउँपाललकाको आफ्नो जग्गा र वडा न.ं १ को वडा कायाउलय रहेको   
 गाउँपाललका अन्तगउतका सव ैसलमततहरुको गठन भई कियालशल रहेको  
 कमउचारी जनप्रतततनर्र् र्वचमा समन्वय राम्रो रहेको  
 वडा कायाउलयमा समेत गरी २८ जना कमउचारी (जसमध्ये ९ जना प्रार्वर्र्क) कायउरत रहेको  
 आर्ारभतू र्वद्यालय २२ र माध्यलमक र्वद्यालय ११ गरी जम्मा ४५ वटा र्वद्यालय सञ्चालनमा 

रहेको  
 पाललका लभत्र ४ वटा बाल र्वकास केन्र रहेको  
 सव ैवडामा स्वास्थ्यचौकी र १ वटा अस्पताल सञ्चालनमा रहेको  
 १९ वटा गाउँघर जक्लतनक सञ्चालनमा रहेको  
 गाउँपाललकामा हाल ३९ जना महहला स्वास्थ्य स्वय ंसेर्वकाहरु कायउरत  
 गापाल ेन्यातयक सलमततवाट न्याय प्रदान गरररहेको  
 क्षमता र्वकासको लार्ग सहयोर्ग ससं्थाहरु कियालशल रहेको   

 

 

८.३.१ गाउँपामलकाको संगठनात्िक ढाँचा 
संघीय मालमला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्वीकृत गरेको गाउँपाललकाको संगठन 
संरचनाअनजसार यस गाउँपाललकाको संगठनात्मक ढाँचा देहायबमोजजम रहेको छ ।  
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रेखार्चत्र 2  :  गाउँपाललकाको संगठन संरचना 
 

 

  

ufpF;ef 

ufpF sfo{kflnsf 

cWoIf 

k|d'v k|zf;sLo clws[t 

/f=k= t[tLo–! 

n]vf, ljwfg, ;'zf;g tyf cGo ;ldlt 

cfly{s ljsf;, ;fdflhs ljsf;, k'jf{wf/ ljsf; / 

jftfj/0f tyf ljkb\ Joj:yfkg ;ldlt 

pkfWoIf Goflos ;ldlt 

k|zf;g, of]hgf tyf 

cg'udg zfvf 

k|zf;g OsfO{ 

gf=;'=/f=k=cg+=k|-k|_÷clws[t 

5}7f}F÷;xfos kfFrf}F–! 

cfly{s k|zf;g OsfO{  

n]=kf= /f=k=cg+=k|=-n]vf_–! 

;xn]=kf=/f=k=cg+=l4÷;xfos 

kfFrf}F÷rf}yf]–! 

/fhZj OsfO{ 

gf=;'=/f=k=cg+=k|=-k|_÷clws[t 

5}7f}F÷;xfos kfFrf}F–! 

of]hgf tyf cg'udg OsfO{ 

gf=;'=/f=k=cg+=k|=-k|_÷clws[t 

5}7f}F÷;xfos kfFrf}F–! 

sfg"g dfldnf OsfO{  

gf=;'=/f=k=cg+=k|=-

k|zf;g÷Gofo_÷ clws[t 

5}7f}F÷;xfos kfFrf}F–! 

k"jf{wf/ ljsf; tyf jftfj/0f 

Joj:yfkg zfvf 

O{lGhlgo/ -/f=k=t[_ -k|f_ -l;len, 

hg/n÷lj=cf=÷:oflg6/L÷l;+rfO{÷x

fO{j]_ jf clws[t -O{lGh=_ 

5}7f}F÷;ftf}F÷cf7f}F–! 

;8s tyf cGo k"jf{wf/ ljsf; 

OsfO{ 

;a O{lGh=/f=k=cg+=k|f=-

l;len÷hg/n_÷ jf O{lGh= 

5}7f}F÷;a O{lGh= kfrf}F–! 

ejg tyf dfkb08 sfof{Gjog 

OsfO{ 

;a O{lGh=-

cfls{6]S6÷l;len_,/f=k=cg+=k|= -k|f=_ 

jf O{lGh= 5}7f}F÷;a O{lGh= kfrf}F–! 

jftfj/0f, ;/;kmfO{ tyf ljkb\ 

Joj:yfkg OsfO{  

gf=;'=/f=k=cg+=k|yd -k|=_÷ jf 

;xfos kfrf}F –! 

 

;fdflhs tyf cfly{s ljsf; 

zfvf 

gf=;'= /f=k=cg+=k|=-k|=_ jf clws[t 

5}7f}F÷;xfos kfFrf}F–! 

;fdflhs ;'/Iff tyf kl~hs/0f 

OsfO{  

gf=;'=/f=k=cg+=k|=÷clws[t 

5}7f}÷;xfos :t/ kfrf}F–! 

dlxnf, afnaflnsf tyf ;dfh 

sNof0f OsfO{  

gf=;'= 

/f=k=cg+=k|=÷d=lj=lg=÷;=d=lj=lg=÷

/f=k=cfg+=l4=k|= jf ;xfos :t/ 

kfFrf}÷rf}yf]–! 

lzIff, o'jf tyf v]ns'b 

zfvf 

zf=c= -lzIff÷k|zf;g_ 

/f=k=t[= jf clws[t 

;ftf}F÷;ftf}÷cf7f}F–! 

k|f=;=÷gf=;'=-

/f=k=cg+=k|yd_ jf ;xfos 

;]jf s]Gb|  

–k|fylds :jf:Yo s]Gb|÷:jf:Yo 

rf}sL  

–ko{6g s]Gb| 

–3/]n' tyf ;fgf pBf]u 

–s[lif ;]jf s]Gb|÷kz' ;]jf s]Gb| 

–cGo 

–afnlasf; s]Gb| 

–ljBfno 

–v]ns'b ;ldlt÷s]Gb| 

–o'jf ljsf; ;ldlt 

–:yfgLo :t/sf k|fljlws 

tyf Joj;flos tflnd 

s]Gb| cfbL  

cfGtl/s n]vf kl/If0f 

O{sfO{ 

cfGtl/s n]vf kl/Ifs 

/f=k=cg+= k|yd÷;xfos 

kfFrf}–! 

j8f sfof{no 

gf=;'= /f=k=cg+=k|-k|=_÷vl/bf/ 

/f=k=cg+= l4-k|_÷clws[t 

5}7f}F÷;xfos rf}yf]÷kfFrf}–! 

;a O{lGh= /f=k=cg+=k|=-k|f_÷ 

clws[t 5}7f}F÷;xfos kfFrf}F÷ 

c=;a O{lGh=÷;xfos rf}yf]–! 
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८.३.२ गाउँसभा पदार्धकािीको ववविण 
नेपालको संर्वर्ानको र्ारा २२१ बमोजजम यस गाउँपाललकामा ५९ सदस्यीय गाउँसभा गठन 
भएको छ । गाउँ सभाका पदार्र्कारीहरूको र्ववरण रेखार्चत्र नं. ३ मा प्रस्तजत गररएको छ  

रेखार्चत्र 3  :  गाउँसभा पदार्र्कारीको र्ववरण  

 

८.३.३  गाउँ काययपामलका कियचािीको ववविण 

सानीभेरी गाउँपाललकामा हाल कायउरत कमउचारीहरूको बबवरण देहाय बमोजजम प्रस्तजत गररएको 
छ ।   
ताललका नं· 86 :  कमउचारी र्ववरण 

क्र. ि.ं न म िद श ख  फोन न ं

1 भूि ल सिं तवष्ट तन .प्रमुख प्रश िकीय 

अतिकृि 

ग उाँक याि तलक  क य ालय 9857824253 

2 अजुान न्य ैैि न े िूचन  प्रतवति अतिकृि िुचन  प्रतवति श ख  9857834224 

3 मोहन कुम र 

ओली 

इतन्जतनयर िूव ाि र तवक ि िथ  तविद ्व्यवस्थ िन 

श ख  

९८५७८४७१४३  

4 रमेश खड्क  रोजग र िंयोजक रोजग र िेव  केन्र ९८४८१९३७४० 

5 म नतबर ओली ब ल अतिक र अतिकृि मतहल  ब लब तलक  श ख  9843326249 
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क्र. ि.ं न म िद श ख  फोन न ं

6 तमन र म के .िी.  न यब िुब्व  प्रश िन िथ  योजन  अनुगमन ईक इ 9847887609 

7 गनेश खड्क  कम््युटर अिरेटर प्रश िन िथ  खररद ईक इ ९८४४९१४५७१ 

8 कतवन्र िुन लेख  िह यक आर्थाक प्रश िन इक ई ९८५१२२२२८४ 

9 लक्ष्मण आच या अतमन ि नीभेरी ग उाँि तलक  क य ालय 9841125631 

10 गगन तिह ंओली िव इतन्जतनयर ि नीभेरी ग उाँि तलक  क य ालय ९८४१०६०९६३ 

11 रुिेश िुन कम््युटर अिरेटर िूचन  प्रतवति श ख  ९८६५०६८१०८ 

12 न र यण ओली MIS अिरेटर ितन्जकरण श ख  ९८४४९४२६५९ 

13 क िीर म खिी िव ओभरतियर ि नीभेरी ग उाँि तलक  क य ालय ९८६८६३३३१४ 

14 तवर बह दरु िुन िव ओभरतियर ि नीभेरी ग उाँि तलक  क य ालय ९८४७९८१३८२ 

15 तवयज िुन खररद र २ नं  .वड  ितचव  ९८६८०६१३१७ 

16 रुर गोि ल ड ाँगी िव ओभरतियर ि नीभेरी ग उाँि तलक  क य ालय ९८४७९३६१२७ 

17 मंतजि खड्क  दफल्ड िह यक 
  

18 तगि  खड्क  दफल्ड िह यक 
  

19 ब ल कुम र 

नक ल 

क य ालय िह यक ग उाँ  क याि तलक  क य ालय ९८६८२३४८०८ 

20 भर बह दरु िुन क य ालय िहयोगी ि नीभेरी ग उाँि तलक  क य ालय 
 

21 कृष्ट्ण बह दरु िुन क य ालय िह यक ८ नं  .वड  ितचव  
 

22 शेर बह दरु 

तव .क.  

क य ालय िहयोगी ि नीभेरी ग उाँि तलक  क य ालय ९८६८१५४३१२ 

23 जोख बह दरु िुन नगर प्रहरी ग उाँ  क याि तलक  क य ालय 
 

24 बेग्म  कुम री 

ओली 

नगर प्रहरी ग उाँ  क याि तलक  क य ालय ९८४४९४९९६३ 

25 शंकर रोक य नगर प्रहरी ग उाँ  क य ाि तलक  क य ालय ९८४७९३४७०० 

26 गीि  खड्क  नगर प्रहरी ग उाँ  क याि तलक  क य ालय ९८४४९४९९६३ 

27 ब लकृष्ट्ण नक ल नगर प्रहरी ग उाँ  क याि तलक  क य ालय 
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८.३.४  स्थानीय ऐन, नीतत, तनयि, तनदेमशका तथा िापदर्हरू  

 १० वटा ऐन, ९ वटा तनयमावली, २६ वटा कायउर्वर्र्, २ वटा र्वकास नीतत, ५ वटा तनदेलशका र 
४ वटा मापदडड तथा आचारसहंहता पाररत गररएको  

 सेवा प्रवाह तथा अलभलेखीकरणमा आर्जतनकीकरण र सचूना प्रर्वर्र्मतै्री बतनरहेको  
 गजनासो सजनजवाई तथा व्यवस्थापन सरंचना रहेको 
 गापा केन्र, वडा तथा र्वर्यगत शाखाहरुको सेवाको सन्तजजष्टको मात्रामा राम्रो रहेको   
 अजन्तम भजक्तानी हदनज भन्दा अगाडी आयोजनागत रुपमा सावउजतनक लखेा पररक्षण हजने गरेको  
 वडाहरुमा नागररक वडापत्र राखखएको  
 गापाको वेवसाइट सञ्चालनमा रहेको र अध्यावर्र्क हजने गरेको  
 गापा कायाउलयमा सचूना अर्र्कारी तोककएको 
 न्यातयक सलमतत गठन भई सकिय रहेको   

८.३.५   सािुदातयक संस्था तथा सिुह ववविण 

गाउँपाललकालभत्र कृयालशल रहेका सामजदातयक संस्था तथा समजहहरू जम्मा ९७ वटा छन ् । 
यससम्बन्र्ी र्ववरण देहायको ताललका नं .८७ मा प्रस्तजत गररएको छ ।  

 

ताललका नं· 87 :  सामजदतयक संस्था तथा समजहको र्ववरण 

वार्य नं. क्लि गसैस (NGO) सिहू (टोल ववकाश ) कृषक सिहु  जम्िा 
1   6  6 
2   3 1 4 
3   10  10 
4   1  1 
5   3  3 
6   2  2 
7   5  5 
8 1  15  16 
9 1 1 18  20 
10   9  9 
11   21  21 

जम्िा 2 1 93 1 97 
श्रोतः िंस्थागत िवेक्षण, २०७७ 

 

८.४ योजना व्यवस्थापन  

योजना व्यवस्थापनको समग्र अवस्था देहाय बमोजजम रहेको छ ।  
 बजेट तथा कायउिम तजजउमा सलमतत गठन भएको  
 वार्र्उक बजटे तथा कायउिम तजजउमा सम्बजन्र् कायउर्वर्र् स्वीकृत भएको वार्र्उक तथा आवर्र्क 

योजना तजजउमा प्रकृयालाई व्यवजस्थत गनउ ६ वटा र्वर्य क्षते्रगत योजना तजजउमा सलमतत गठन 
भएको 

 वस्तीस्तरवाट प्राथलमकीकरण गरी वार्र्उक योजना तजजउमा गररएको  
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 वडा तथा गापास्तरीय अनजगमन सजपररवेक्षणका सलमतत गठन गररएको  
 अनजदान व्यवस्थापन कायउर्वर्र् तयार भई लागज भएको 
 योजना अनजगमन मापदडड लागज भएको  
 सघं तथा प्रदेशस्तरवाट र्वर्वर् योजनाहरु गापामा सञ्चालन भएको र सो सञ्चालन गनउ गापाल े

सहजीकरण गरीरहेको 
 योजना तथा कायउिमहरुको वार्र्उक सलमक्षा गोष्ठी गरी आवश्यक अलभलखे राखखएको 

८.५ बित्तीय श्रोत परिचालन 

बबत्तीय व्यवस्थापनको समग्र अवस्था देहाय बमोजजम रहेको छ ।  
 श्रोत अनजमान तथा बजेट लसमा तनर्ाउरण सलमतत र राजश्व परामशउ सलमतत गठन भएको   
 श्रोत अनजमान तथा बजेट लसमा तनर्ाउरण सलमतत तथा राजश्व परामशउ सलमतत तनयलमत रुपमा 

सकृय रहेको  
 गत आ.व.मा ३८ करोड र चालज आवमा ४० करोडको वार्र्उक बजटे बनेको   
 र्वत्तीय समानीकरण अनजदान सघंबाट ९ करोड १ लाख र प्रदेशबाट १ करोड १ प्राप्त भएको  
 शसतउ अन्तगउत १३ करोड ६५ लाख  र  प्रदेशबाट १ करोड ५ लाख प्राप्त भएको  
 र्वकास साझेदारको लगानीको लार्ग सभंावना रहेको  

 
८.५.१ बित्तीय अवस्था 
लामो समयपश्चात जनतनवाउर्चत प्रतततनर्र्को नेततृ्वमा गाउँपाललका सञ्चालनमा आउनज आफैमा 
महत्वपूणउ र्वर्य हो । गाउँपाललका संस्थागत हजने िममा आर्थउक सकृयता र सम्पन्नता स्थानीय 
तहको लार्ग महत्वपूणउ र्वर्य बन्दै गएको छ । जनताको चाहना र आवश्यकता पजरा गन े
दातयत्व स्थानीय सरकारको छ भने त्यस्को लार्ग पाललकाहरुको समदृ्र्र् र स्थातयत्व अपररहाउय 
छ । सानीभेरी गाउँपाललकाले आवर्र्क योजना तजजउमा गरररहेको सन्दभउमा यसको र्वत्तीय क्षमता 
के छ भनेर बबश्लेर्ण गनजउ अतनवायउ हजन्छ । यस खडडमा गाउँपाललकाको र्वत्तीय क्षमताको 
र्वश्लेर्ण गररएको छ । संघ, प्रदेश, बबकास साझदेार र अन्य श्रोतबाट प्राप्त हजन ेआम्दानी र 
आन्तररक श्रोतलाई आर्ार मानी यो र्वश्लेर्ण गररएको छ ।  
८.५.२ बिगतिा प्राप्त स्रोतको अवस्था  

 

आन्तररक गाउँपाललकाको आन्तररक आय थोरै भए पतन हरेक वर्उ बदृ्हद हजदै गएको छ जजन 
सकरात्मक संकेत हो । आ. व. २०७५/७६ मा संघबाट प्राप्त बबत्तीय समानीकरणको बजेट भने 
घटेर आइए तर पतछल्लो आर्थउक वर्उहरुमा िमसः बहढरहेको छ । आ. व. २०७५/७६  मा 
प्रदेशबाट प्राप्त हजने बबत्तीय समानीकरण र सशतउ अनजदान अन्तगउतको बजेट घटेर आएको छ । 
यस कज रामा पाललकाले सहजीकरणको भूलमका बढाउनज पन ेदेखखन्छ ।   
 

ताललका 88 गाउँपाललकाम बबगत ४ वर्उको आम्दानी (रु हजारमा) 
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ah]6sf ;|f]tx? 2074/75 2075/76 2076/77 
k|a[lQ  

k|ltzt  

क. आन्तररक आय तथा रोयल्टी 2560 3858 7188 0.17 

१.  आन्तररक आय रकम 2,560.00 3,858.00 7,188.00 45.73 

द्द. रोयल्टीबाट प्राप्त रकम    
 

ख. संघीय सरकारबाट प्रप्त जम्मा अनजदान 273101 267437 309300 10.72 

१. र्वत्तीय समानीकरण अनजदान 187,726.0 82,400.0 87,800.00 -15.15 

द्द। सशतउ अनजदान 85,375.00 131,199.00 136,500.00 32.18 

३. र्वशेर् अनजदान रकम   7,000.00 14.29 

४.समपजरक अनजदान रकम  
 3,000.00 8.89 

५. राजस्व बाँडबाँड प्राप्त कज ल रकम  53,838.00 75,000.00 13.41 

ग. प्रदेश सरकारबाट प्राप्त जम्मा अनजदान 0 15492 40126 2.65 

१. र्वत्तीय समानीकरण अनजदान  4,992.00 10,126.00 49.34 

द्द. ससतउ अनजदान  
 10,500.00 -23.81 

३. र्वशेर् अनजदान -  6,500.00 -12.82 

४. प्रदेश सरकारबाट प्राप्त समपजरक अनजदान - 10,500.0 12,600.0 -0.21 

५. राजस्व बाँडबाँड प्राप्त कज ल रकम -  400.00 0.75 

घ. अन्य श्रोत 0 0 0 0 

१. गैसस, अगैसस, र्वकास साझदेारबाट     
 

संचाललत आयोजनारकायउिममा लगानी रकम    
 

द्द. समजदायको लगानी तथा योगदान रकम    
 

३. तनजी क्षेत्रको लगानी रकम 5520 53999 9035 257.48 

ङ. अ ल्या   14850 -33.33 

च. प्रदेश पजवाउर्ार बबकास कायउिम 281,181.0 340,786.0 380,499.0 14.12 

>f]tM ;fgLe]/L ufpFkflnsf @)&& 

प्रदेश सरकारले सानीभेरीको भूगोलमा सञ्चालन गदै आएको भौततक पूवाउर्ारको कायउिम समेत 
िमसः कलम हजदै गएको देखखन्छ । 
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अनुसूची १: घिधुिी त्यांक संकलकहरू 
ि.स.ं सवेिकहरू वर्ा नं. गणना गिेको घिधुिी संख्या 

1 पजतला पजन ् 1 441 

2 खजम बहादजर पजन ् 2 410 
3 मनकला गजरुङ् 3 340 
4 पजतला खड्का 3 85 
5 रुपा बबश्वकमउ 3 142+5 

6 सजलशल खड्का 3 270 
7 ओपेन्र ओली 4 598 
8 डम्मर कज सारी 5 491 
9 बबपना घतीमगर ् 6 257 
10 हदपक ओली 7 57 
11 बबकाश ओली 7,8 241+366 
11 सजबास खड्का 9 537 
12 रामबहादजर खड्का 10 395 
13 लक्ष्मण ओली 11 255 
14 ततलक कज मार डाँगी  11 274 
 जम्मा  5,277 

 तनरििक तथा सं् गत सवेिकहरू   

1 अलभमान ओली   

2 खगेन्र बबश्वकमउ   
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अनुसूची २: श्रोत नक्शाहरू  
१. सानीभेरी गाउँपाललकाको अवजस्थतत नक्शा 

 

>f]tM :yfgLo tx k'g/;+/rgf cfof]usf] k|ltj]bg @)&# 
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२. सानीभेरी गाउँपाललकाको भूउपयोग नक्शा 
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३. सानीभेरी गाउँपाललकाको प्राकृततक सम्पदा नक्शा 
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४. सानीभेरी गाउँपाललकाको आर्थउक संरचना नक्शा 
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५. सानीभेरी गाउँपाललकाको आर्ारभूत र्वद्यालयहरूको बबतरण नक्शा 
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६. सानीभेरी गाउँपाललकाको माध्यलमक र्वद्यालयहरूको बबतरण नक्शा 
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७. सानीभेरी गाउँपाललकाको स्वास्थ्य सेवाको बबतरण नक्शा 
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८. सानीभेरी गाउँपाललकाको र्ालमउक तथा साँस्कृततक सम्पदाहरूको बबतरण नक्शा  
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९. सानीभेरी गाउँपाललकाको सजरक्षा सेवाको बबतरण नक्शा  
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१०. सानीभेरी गाउँपाललकामा भौततक पूबाउर्ारहरूको बबतरण नक्शा  
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११. सानीभेरी गाउँपाललकाको सडक सञ्जाल बबतरण नक्शा 

 

 


